
does srr పకా సరఫ తశ! 
M శ్రీమద్దన్వంతరయే నమః J 
శ 
స శ్రీ బసవరాజుగారి చే 

రచియంంపబడ్న 

'బసవరాజీయము 
ఆం థ తాత్సర్య సహితవం 

స్వకృతాం(ధ తాత్సర్యమును బరిశోధించు విషయమున 
శ్రీరంగపట్టణం '- a భఘూర్జర _ జయకృష్ల దాసు గారియు 

సహాయము టొందిన 

శ్రీవత్స గోత్రోద్భవ శ్రీమత్సువ్వాడ వంశమౌ క్రికాయ మాన 
లేట్ శ్రిమద్వే ంకటరాయ పు|తులగు 

(లేటు) ) వువ్వాడ సూర్య నారాయణ గారిచే . 

బరిషృతము కావింపబడినది 

(పకాశకులు ; 

A.B.S. సట్లిషర్సు 
రం 

¥ మెయిన్ రోడ్ రాజముండ్రి (AP) 
PHC HR CR 

1 All Rights Reserved]. 1989 

కోస్తున TTT TTT EN Hoe అడపా హా మ మము పలు య కాలం 



సర్వస్వామ్యుములు 

పకాశకులవి. 0 

Yu 
gs” 

వెల ; రు 145.00 

oh 6 

ము (దణ; 

శ్రీ సెల్వనాయగి (పింటింగ్ 

మ(చాసుః 



Wl” లూ ఏ లలు అదొ లా లద ఆనాలా ఆదా ఆరు ఆయా లలో ఆరా ఆ Pal gra ఆరో ఆను ఆను ఆరు అదో ఆదా ఆదాయ 
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ఈ పుస్తకము యొక్క కాపీరైటు మొదలగు సర్వాధికారములు 

శ్రీ పబ్బా రంగయ్యగు ప్త వారివలన మాకు చెందియున్నవి. కావున | 

మా అనుమతి లేనిదే యితరులు అచ్చువేయుటగాని యితర భాషలలో ( 

తర్పుమా చేయుటగాని జరిగినయెడల మాచే నొనర్పబడు సివిల్, §$ 

క్రమినల్ చర్యలకు బాధ్యులగుదురని యిందుమూలముగ తెలియ 

జేయడ మైనది. 
§ 

ఇట్లు 
గీ. 58.5. పబ్టిషర్సు 
పబ్రిషర్చు అండ్ బుక్ సెల్తర్సు. 

మెయిన్ రోడ్ - రాజమం డడి 
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[పకరణమున అర్మోపదంశహకదోషోండవృద్ధినిదాన తల్లక్షణ తత్సాధ్యాసాధ్య 
తచ్చికిత్సానుపాన  వథ్యాపథ్యములును, పంచదశ (ప్రకరణమునందు 

వంధ్యా ర్తవయోనిదుర్మాంసపుష్పావరోధరోగ నిదానములును, తబ్బికిత్సలును, 
గర్భిణీవికిత్సాను [కమపథ్యాదులును, షోడశ పకరణమునందు అసృగ్గరాస్థి స్రావ 

యోనివ్యావత్తి యోనికంద గర్భపాత మూఢగర్భ యోనిసంహరణ స్తన “హోరు 

గర్భిణీరోగ లక్షణ తత్సాధ్యాసాధ్యములును, తచ్చికిత్సానుపాన పథ్యాపథ్యం 

బులును చర్చింప* బడియున్న వి. 

న_ప్పదశ పకరణమునందు నే త్రరోగనిదానములు, తల్పక్షణములు, సాధ్యా 
సాధ్యతలు, వికిత్సానుపాన పథ్యాపథ్యంబులును, అప్టాదళ ప్రకరణమున స్టౌల్యమే 

దోవృద్దిమదాత్యయ నాసాశిరోరోగలక్షణ తతా: ౧ థ్యాసాధ్య తచ్చికిత్సానుపాన 

పథ్యావథ్యంబులును, ఏకోనవింశ [పకరణమున గుల్మకాలరోగనిదాన తల్చక్షణ 

తత్సాధ్యాసాధ్య తచ్చికిత్సాను పానపథ్యాపథ్య౦బులును, వింశ పకరణమునందు 

ఉన్మాదాపస్మారలక్ష ణ తత్సాధ్యాసాధ్య తవ్చికిత్సానుపాన పథ్యాపథ్యంబులును 

కూర్చుంబడినవి. 

ఏకవింశ [పకరణమున భగంధర (వణాగంతుక [వణ నాడీవణాగ్ని 

దగ్గ(వ్రణ లూత [వణ మర్కట్యర్చుదగళగండ గండమాలకర్ణముఖ దంతజిహ్య 

తాలుగత కంఠగత దంత|వణ తుండివణకూపజంతి రాజస్నాయుక స్తన[వణ 

గళ [గంధి గళకీలాస్య స్ఫోటకీలక కాలస్ఫోటాదిక శీపద రోగనిదాన తల్చ క్షణ 

తత్సాధ్యాసాధ్య తచ్చికిత్సానుపాన పథ్యాపథ్యంబులును, ద్వావింశ పకరణమున 

ఆజగల్లి కాంధాలజీవి వృతాదిపిటికకచ్భపిక వల్మీకపనసిక జాలగర్జభాది సర్వక్షు 
[దరోగలక్ష్మణ తచ్చికిత్సానుపానంబులును వేర్చ-బడినవి. 

తయోవింశ [పకరణమున విషలక్షణ తచ్చికిత్సానుపానాదులును, చతు 

ర్వింశ |పకరణమున జ్వరాతిసార సం గహణ్యర్మోరోగ పాండురోగ కామలా 
రక్తపి త్రక్షయరోగ కాసహిక్కాశ్వాసారుచి భర్జిరోగతృష్టా దాహోన్మాదాపస్మార 
వాత రోగాజీర్ణటూల కర్ణటూల భాలానాహూ౯వర్త గుల్మహృదోగ మూత 

కృబ్భాశ్మరీరోగ ప్రమేహోదరళోఫగళగండ గండమాల్డో పదమ స్తక |వ్రణభ 

గందరోొపదం+ ముఖకర్ణరోగ కర్మవిపాక తచ్చమనోపాయంబులును, పందవింళ 
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(పకరణమున రస గంధకాది (దవ్య వద్దులును, సర్వలో హద్ధి తద్భస్మసిందూర 

కమంబులును, మృతలోహామృతీకరణంబును, తదృస్మగుణాగుణంబులును, 

నవరత ఎట్ద్ధి తద ఛన్మగుణాగుణంబులును గలిగియున్నవి, 

ఇట్టి యీసర్వోత్కృష్టమగు వై ద్యపకరణమగు బసవరాజీయమును 
పెక్కేండ్ల కిందట క్రీ ర్రిశేషలయిన శ్రీ పువ్వాడ సూర్యనారాయణరావుగారు 

చక్కని తెలుగుటీకతో సవరించి ము దింవిరి. దీనిని మేము సర్వాంగసుందర 
ముగా( తిరిగిము[దించి (బకటింవితిమి. 

ఈ [గంథముయొక్క కాపీరైటు మొదలగు సర్వాధికారములు శ్రీ పబ్బా 

రంగయ్యగు ప్త వారివల్ల మేము పొందియున్నాము. 



అవతర ణీిక. 
వెయి 
+ 

(శ్రీనుత్మ_మలానన పురందరాది బృందారక నందొపా మకుట 

తటీజాజ్యల్యమాన మణ్మిపభానీరాజిత  చంణారవింద 'జగజ్జన పీరు 

భంగకారణీభూతుండు నగు పరమేశ్వరునివె సృజింపంబడిన (ప్రపంచస్థ 

శరీరభారులు తరించుటకు ధర్భాధిరావ పురుషార్థ చతుస్ట్ర్యయంబు లాడ్ష 

మూలంబు దానిలో శ్రుతి, నలి, ప్రురాణాగ మోక నిత్యనై మి త్తి 

కాది సకలధర్శంబులు; పంమపురుషార్థ మోక్షమునకు సాజూత్యగ 
చేని, పరంపరగచేని సాధనంబులు, అర్థ కామంబులు. భర్భమూాల 

సాధనంబులు, అట్టిపరమస్రరు పార్ధ మోాతుసిద్ధి కిం ద_ల్వేజ్ఞూునము సామె 

త్తు గారణంబు; మజియు ని త్యానిత్యవ స్తువివేకాదులు ఛమడపూది 

గుణంబులు, బుద్ధి. మనశ్ళుద్ధి, నిత్య నై మి_త్తికాది క ర్మానుష్థూనంబులు, 

గురు దేవ, భూ చేచాద్యర్భనము, దీర్భ కాలజీననము, శరీ రారోగ్యము . 

మొదలగునవి పరంపరగసాధనంబులు; కావున ధరను జనించెడు శరీర 

ఛారికి “ధర్మార్థ కామమోతాణాం శరీఠం సాధనంయత కః” అనువాఖ్యా 

నుసారంబుగ  బురుషార్గ చతుష్టయముల సాధించుటకు శరీర మేయాది 

మూలంబు, అది రక్ష మాంసాసి చర్మ సిరాదియు క్షం బై. “పూర్వ 

జన్నృకృతం పాపం వ్యాధిరూ పేణ బాధతే” అను వచనానునరణేి శప 

ఛ్యాది వోమవ్యాజంబుల: బూర్వడవ్మ కృత పాపములవలన, లు దెజుం' 

సపలగు రోగంబుల చేంబీడింపంబడు; కాఫున వేనం[బాణముందువజకు 

చానిం గాపాడికోనక తప్పదు; . అట్లు గాకున్న నెంతటి మనోనిశ్చల 

త్వముగలవానికై న గోగవీడచేం జలనంబుగలిగి తన్యూూలంబున మోత 
సాధకకార్యవిఘ్నం బగు. ఎంతధనవంతుం డై నేమి, ఎట్టి సుందరా 
"కారు: జై ననేమి, ఎట్టివిద్యావంతుడైై న నేమి, ఎట్టి యోగిమయైన నేమి, శరీరా 
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నోణ్యము లేకున్న సాధన సౌందర్య విద్యాయోగములు గాల్పనా? 
రోగవీడితుండై సదాదుఃఖంచు చుండుటకంశు నొక పెట్ట న స్పైగిట్టుట 
హెచ్చని యెల్లరు నుల్లంబుల చెంతురు; కానున జేసోరోగ్యనంపద 
నారి రై ంపకుండువార ల తవ భన సౌందర్య విద్యాదులు నిరర్గ కంబులు, 
దానం చేసి పురుషార్థ చతుష్టయ సాధనానుస్టానమున కై శరీరారోగ్య 
దీ న్ధాయివుల జగతిషనుశెల్ల నార్జి ంచుట సకలధర్శంబులభోనం " (బథమ 
ధర్భంబు, 

అట్టి శరీ రారోగ్య దీర్థాయుపులు పృథ్యం గల నకల వె వైద్య 
శా న్ర్రంబులకు నాదియెన యాయుళ్వేచాధీనంటై యుండు, శరీశేం 
(దియ బలజీనులకు "సీర ర్స కాలమన అకుం బరన్పర సంబంధము గలిగి .. 
యుండుట మే వీన్దాయు న వనంబకు, అట్జిసంబంధమును చెలుపునదియే 
యాయు"క్వేదము,. దాసిని . జగత్స్భ సి పరిపాలనాదిక రయగు హిరణ్య 
గర్భ్భుండ్సు. పజలహి తార్థమై కల్పించి యాయురారోగ్యముల దాని. 
యధీనము , చే? (అది సర్వభోకములయందు వ్యాపించుటకై తోలుత 
హిర్గణ్యశర్భుండు. సార్రయంభువమనువునకు నుప చేశీంచై, పదంపడి 

యతసివలన, నళశ్విఫి చేవతలు- సెతింగిరి వారివలన నింద్రుడు (గహించె; 
. సతేస్తిషలన న స్వర వాసులగు "దేవతల జరాజాడ్య మృత్యుపులను వారింపం 
కేయనట్టియావ చేప రై న న ధ్వంకరిపడ? సె. 
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ట్ర 

వలేం (బకాశించుచుండు వసిష్ట. కశ్యప, జమదగ్నా్యాది మహర్షులు 

గాంచికృ పా రనపరిపూర్తు ల ఫుణ్య తే(త్రములలో ను _త్తభంబగు హేమ 

వత్పర్వతస్థిక తపోవనంబునం జేరి యొకకథ నుషకమించివ 'తెజంగెట్లు 

నిన---(శుతిన్మృతి వురాణాగమో_కృన్వ గాది సాధకాగ్ని హోత 

స్నాననంధ్యానందనాద్ నకలపురుషార్థములసాధించుటకు నారోగ్యము 

(పధానంబు అట్టిడానికి శత్రు పాయంబులగు రోగములు భూమండల 

మున జనించియున్నయవి. కావున వాని నివర్తకోపాయంబు నెటింగి 

జగతీజనుల శారోగ్యాది సకలసిజ్గులు వాటిల్లునటులంచెయుట కై తపో 

విజేవముచే ధ్యాళము చేయందొడంగ వారలకు చేవేం[దుడు ధ్యాన 

చతువులయందు గోచరింప నితండు రతుకుండని నిశ్చయించ మహర్దు 

లందరు మనలో గెౌవ్యా(డు టే వేంద్రుని మందిరమున కేగి రో~శమనో 

పాయము నెటింగి రాగలండని చిండింపందొడంగిరి, అట్టనమయంబున 

బువీ.(కేమహ్టండగు భర ద్యాజమహోాముని వారల ఎగాంచి 'యూమహాత్త - 

లారా! న నన్ను మిోారలందటును (గహేంచివం చిన చేవేంచుని కడ 

సాధిం చుకోనివచ్చెబననివచింపః దపన ంపస్నుండగు నా భవ 

మహామునిం గడుం్యశేమచేంబనిపిరి, అంతనతండు జేవేంద్రుసచెంతశేగ 

జయాళీర్య చనంబులకౌనర్ప నతంకుకడునంతొష్టుంతై యత్తాపసోత్త 
మునకు హపాతులింగాపభాళత్ముక (తిన -ందజ్ఞాక హరు భూ తాయుేే ర్వ 

దమునంతేయు నువబేశింప దాం బాగుగ నెజింగి యాభర ద్యాజుంకు 

భూమండలమునశే తెంచి యంగిరస్సు మొదలగు మహర్జుల కవ దే 

శించె వారలలో నొక్క.ండగు అక్రేయమహాముని నర్వభూతకృ వా 
కనపరిశ్రూర్మ హృదయుండై. అగ్ని వేశఘుండు, పైలు,డు, జూతుకర్లుయ 

మొదలగువారల ధ్య్వయనమునేయింప వారలు నాయాయు క్యేదము , 

కంతేయుం బాగుగ నెటీంగి కాలదేశవ యోరోగ బలశరీర దార్ట్యాపధ 

పభావాద్యానుగుణ్యంబుగ ననేకనంహేతలు రచియించిరి; అందు 

వరగము, నూధవకల్పము, గాహటము, సిద్ధర సార్మ వము, “భీవజ 
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కలము, మాధవీయము, అశ్విసీయము, అయుె్వేదము, సిందూర 

మణి చ్వ్పలాము, పూజ్య పాదీయము, నిత్వనాశీయము, రనరత్నా 

కరము, మైద్యచింతామణి, మాధవనసిదానము, ఆయుక్వేదాశ్రయ 

భావ్వ్య్ట:ుు మొదలగునవి యనుభవమునందుండు (గంథంబులు, ఇవి 

గాక జూ న్న్న గాధివుని కై న నెన్న నామాన్యముగాని పెక్కు వై ద్య (గం 

థంబా తేన్ని యేనియుం గలవు, 

ఇన నేమి, “క్వచిచ్చా స్తేషేకియానా స్తీ (క్రమసంఖ్యాన చక్వ చిత్ 
మా[(3ాయుక్షిక్వచిన్నా స్తీ ,నం|పదాయోనచక్న్ళచిత్ | క్వచిదోాగ 

ల బ్గా 5 వ ల సాప్ నిడానాని పథ్యాపథ్యంచనక్వచిత్ | తనసిద్ధిర్నత తా) స్తిరసేవాథర 

సాయ -౫”” అను వచవాసువూపముగ నవియన్ని యు రోగవిడాన 

తల్లకు ౯౭ సాధ్యాసాధ్య పథ్యాపధ్యలకుణాది విహీనంబులై యుండు, 
శాం వానా 

మయమజియు *యుగ[ కమా ద్ధర్దబలన్య నాశ _న్తభాకమా బ్ల్వగతి 

శృరీదే | కృ చేయుగేప్యస్థిగతశ్చ జీవ స్తే) తాయ. గేవుజ్జగతోనిభేయః। 

చ్వాపార గే మాంనగతశ్చజీవ:ః కళతాయుేగే తివ్రతిచాన్న పా నే” అను 

వాక్వ[(క9ుమూణంబున శరీరమునందలి జీన్చండు కృతయుగమున అస్థ్రిగత 

ముగ, 1 లేతాయుగమున మజ్ఞాగతముగ, ద్యాపరయుగమున మాంస 

గతము, కలియుగమున ననుపానాశితముగనుండుటచేత “న్ను తేతు 

చరక ౩ (పో_కృ స్తే) తాయాంతుర సార్ల వః! ద్యాప శేసిద్ద ఏద్యాభాక లా 

బసవక ౭స్హ్హ్రలేః'ి అనువచన[పకారము చరక గసార్ల వ సిద్ద వి జ్యాభూ 

మొదలగు నై ద్యగంథములు అస్థిగ, వుజ్జాగత, మాంసగత, జీవోట 

యు క్త చికి త్పామయంబులై యుండుబచేనవి యన్ని యుంగ్భత్క, (తెలా, 

చా్య్తావర యుగోపయు_క్తంబులనిస్పష్ట* En గుచున్నయవి .  చఛానంచసోోీయ: 

తోముంజాగ్న యో హన్వా హునన, కాషనరా కతా” ఆను వా హను 

ర్లిగ “క కృ కేతుమానవాధర్శా స్తే "యాంగాతనూ స్స ప స 

పే కంఖులిఖలా; కతాపారాశ రాణ శతా! అనువ చన భంగియివరా: 



ర్ 

ఫరులవారుకలియుగమునందలి (పాణుల శరీర దా ర్ద్యాద్యనుగుణ్యముగ 

నాచార[సప్రాయశ్సి త్తాముల నంకోచవజుచి పరాళరన్నృతిని రచియిం 

చిన 'తెజుగున నే “గ్రీసీలకంఠ చరణారవింద తీర్థ్మప్రసాద పారావార్య 

భోగవిపోరపారీణ నిడిమామిడి భగినత్సం(ప్రదాయ కారాధ్య "రామ 

దేశిక శ్రిప్యో త్తమ నమళ్శి వాయ సత్సు(త్రపవి(త్ర కవితా బాతురీధురీణా 

వై ద్యజనశిరోభూషణమనుబిరుము చే వాసికెక్కిన వాండును వై ద్యశాన్ర్రు 

పారీణుండునునగు బసవ రాజు”ఆ యు ర్యేదము నూ ధవనిడానము, వై రవ 

కల్పము జాతుకర్లము, చింతామణి, కారీరసూ రము, నందినాడీయము, 

కర్శవిపాకము, సింధూరమణిదర్ప ణము, శ్లేవణసిద్ధ కల్పము మొదలగు 

నర్వ వై ద్యశాశ్ర్రంబుల చాగుగం బరిశీలించి వానియందలి సారమునం 

తయుంనొని కలియుగమున నన్న పానమూలక ౦బుగజనించు సర్వరాగ 

నిదానతల్ల మణ త త్పాధ్యాసాధ్య తచ్చికి త్పానుపాన పథ్యాపథ్యలతణ 

యు క్తంబుగ వై ద్య(గంథ ములక న్ని టికిళిరోభూ పణంబగువృప రాజీయ 

మను నామాంతరమువే( (సిద్ధిం జెందిన ““బనన ఒ*జీయ మను 

సీ (గంథము సిరువదిమైదు. [పకరణంబులు గలదిగ లోకహీ తొర్ధమై 

రచియించె, అందు [బథమ[(బకరణమున అష్టధాతుని దాన జ్యరనిదాన 

తల్ల యణ త త్బాధ్యాసాధ్య తచ్చికి త్పానుపాన పథ్యాపథ్యలంఘన విన 

రణంబును, ద్వితీయ (పకరణమున (త్రయోదశ నన్నిపాతన_ప్తవిధదోప 

లక్షణ “త త్పాధ్యాసాణ్య దిన(పనూణ తచ్చికిత్సానుపానంబులువము, 

తృతీయ (పకరణమున కాయమనోదోపనిదాన మూ (త్రషరీక్ష త క్పాధ్యా 

సాధ్యంబులును, చతుర్థ్మపకరణమున తయరోగనిదాన తేల్ల మణ 

తత్సాధ్యాసాధ్య తచ్చికిత్స్చానుపాన పథ్యావథ్యంబులును, పంచమే 

(పకరణమున వొండు, శోఫ కామిలారోగనిదాన తల్ల శుణ. తతాభధాం 

సాధ్యతచ్చికి త్పానుపాన పథ్యాపథ్య 'బులును, వష [వ 

వాతరోగ నిదానతల్ల శణ తే త్పొాధ్యా పాధ్య తాకే 
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అంఘన వివరణములును, ద్వితీయ|వకరణమునందు (త్రయోదశ విధములగు 

సన్నిపాతములు స ప్పవిధదోషలక్షణములు, తత్సాధ్యాసాధ్యములు, దిన(ప్రమాణ 
తచ్చికిత్సానుపానములును వివరింప(బడినవి. 

తృతీయ్యపకరణమునందు, కాయ మనోదోవనిదానమూ(త్ర పరీక్షలును, 
తత్సాధ్యాసాధ్య తలును, చతుర్ణ ప్రకరణమునందు క్షయరోగనిదానములు, తల్ల 
క్షణములు, తత్సాధ్యాసాధ్య ములు, తచ్చికిత్సానుపాన పథ్యాపథ్యంబులు, 

పంచమ ప్రకరణమునందు పాండు, శోఫ, కామిలారోగనిదానములును, తల్లక్షణ 
ములును, తత్సాధ్యాసాధ్యతలు, తచ్చికిత్సానుపానములు, షథ్యాపథ్యములును, 

షష్ట పకరణమునందు అసిత వాతరోగనిదానములును, తల్పక్షణ తత్పాధ్యాసాధ్య 

కిత్చానుపాన పథ్యాపథ్యంబులును వివరింపంబడియున్నవి+ 

స్పప్తమ,పకరణమునందు చతుర్వింశతి పి త్రరోగములును, ఛర్చిమూర్భా 

రోగముల నిదానములును, తల్రక్షణములు, తత్సాధ్యానాధ్య వికిత్సానుపాన 

పథ్యాపథ్యములును, అష్టమ(పకరణమునందు కాసశ్వాస హిక్కారోగనిదానము 
లును, తల్లక్షణములును, వానిలో సాధ్యాసాధ్యతలు, చిక్సిత్సానుపాన పథ్యా 

పథ్యములును, నవమ ప్రకరణమున, మేహ, మేహ్యవణ, మూతకృద్చ, 

మూత్రా ఘాత, అశ్మరీరోగ నిదానములును, తల్పక్షణములును, సాధ్యాసాధ్యము 

లును, చికిత్సానుపాన పథ్యాపథ్యములును, దశమ(పకరణమునందు (గహణ్యతి 

సారరోగ నిదానములును తల్లక్షణములు తత్సాధ్యాసాధ్యతలు, తచ్చికిత్సాను 
పానపథ్యాపథ్యములును కూర్చ'బడినవి. 

ఏకాదశ పకరణమునందు ఉదర, ఆనాహ, ఉదావర్త, విదధిరోగనిదాన 
ములును, తల్చక్షణ తత్సాధ్యాసాధ్య తచ్చికిత్సాను పొనపథ్యా పథ్యంబును, 

ద్వాదశ _పకరణమునందు తృష్టాదాహ హృ(దోగవిషాభ్యలసక, విలంబికాగ్ని 
మాంద్యా జీర్ణరోగల క్ష ణములును తత్సాధ్యాసాధ్య తచ్చికిత్సానుపాన పథ్యా 

పథ్యంబులును సం(గహింపబడియున్న వి. 

త్రయోదశ [పకరణమునందు కుష్ట విసర్పి విస్ఫోటకరోగనిదానములును, 
తల్గక్షణ సాధ్యాసాధ్యతలును, చికిత్సానుపానపథ్యాపథ్య ంబులును, చతుర్దశ 
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భ్యా సాధ్య తచ్చికి తా నుపాన పథాపథ్యంబులును, వింశ [పకరణమున 

ఉన్నా దాపస్మారలకణత క్సాధ్యాపాధ్యతచ్చిక తా నుపానపథ్యాపథ్యం 

బులును, ఏక వింశ (పకరణమున భ గందర [వణాగంతుకవణనాడీ వణాగ్ని 

దగ్ధ([వణ లూలే(వణ మర్క_ట్యర్శ్భుద గళగండ గండమాల కర్ణ ముఖ 

దత జిహ తాల గత కంఠగత దంతే[వణ తుండి! వణ కూపజంతిరాజు 

స్నాయుకన్తన(నణ గళగంథి గళకీలాన్య స్ఫోటకీలక కాలస్ఫోబాదిక 

క్ఫీపదరోగనిడాన తల్ల్హతుణ తత్సాధ్యా సాధ్య తచ్చికితా ఎసుపానపథ్యా 

పభథ్యంబులును, ద్యావింశ (ప్రకర ఇమున అజగల్లి కాంధాలజీని వృతాది ' 

వీటిక కచ్చ పిక వల్ఫీక పరసిక జాలగర్షభాది నర్భ్వక్షుుద్ర రోగలకుణ 

తచ్చికి త్సానుపానంబులును, [త యోవింశ | ప్రకరణమునవివలత్ ఇత చ్చికి 

"త్నానుపానాద్దులును, చతుర్వింశ (పకర ణమునజ్య రాతిసారసం (గవాణ్య 

ర్యోరోగపాండురోగ కామలా ర కృపి త్తకుయరోగశానహి క్యా శ్యాసా 

రుచి ఛర్చిరోగ తృష్టా ఊాహోన్నార దాసస్మా వాతరో గాజీర్ల శూల 

కర్ణళూల ళూలానా హోదావర్త గుల్ల హృద్యోగమూ త్రికృచ్బా) 

శ్ళరీరోగ (ప్రమేహోదరకోఫ గళగండగండమాల శ్ళీపదమ న్తకన్రణ 

ఛభగందరోపదంశ ముఖికర్ల రోగకర్భవిపాక తచ్చమనోపాయంబులును, 

వంచవింశ [పకరణమున రనగంధ కాది(దవ్యళుద్దులునుళర్వలో హశుద్ధి 

తద్భన్టుసిందూర (గి ముంబులును వ ్ రలేలోసామ బ్రతీకర ఇంబునుతేద్భన్ణ 

"పణాగుణంబులును ననర త్న శుద్ధి తద్భన్గు గుణంబులును గలిగియుండు, 

అది నర్భగంశములయొక).. సారవుగలది య/సటంజేసియు నిక్క_లి 

కొలంబున జనించునట్టి సర్వరోగనిదానాదులును దోషదూప్యుబలము 

కు నెచ్చక తగ్గక నరిపోలియుండునట్టి యాషధ వీగ్యవిపాకళ కో కలలో 

హాడిన చికిత్సలును గలదియగుటం జేసియు కలౌ బనవకః న న్న లేకి? 

సువచనరీతిని కలియుగమునకీ బనవ రాజీయమున శే (శేస్టత్యమనాదిగం 

వాడ్యలచే. గల్సింపంబడి యె. అం ందలిక భామృ తము కుతుకాస్పదంబు 



రి 

విషయంబుల చశేషనంబేపా వెేేపషనివారకంబులు, వివరణము భువి 

సమాన రాహిత్యము. చికిత్సలు నకలరోగహరసాధకంబులు, కావున 

నిట్టలంబుగ గన్పట్టం జేసినట్టుల ( 'బెక్కు వై ద్య(గంథంబులు "లెక్కకు 

మిాజీయ'ండుటం జేసి వానియం దీగంథమును నిజబుద్ధి వై శహ్యంబు 

పగిదిజగ తీజనులు నిజశరీరర శణార ంబె యభ్యసించిననారోగ్యలనే, ని థ్ యా థి రీ 
జూజ(గొోందురు, సక లప్పురు పార్ట సిద్ధి దాని వెనువెంటనంటియుండు, 

అట్టియభ్యాసలోపంబున వై_ద్యులపాదములబట్టునావశ్యక ము 

తటస్థించు. ఇపుడు సర్వసాధార ణంబుగ వైద్యశాస్త్ర మెణింగినవారికి 

ననుభవము కోణవడియుండు. అనుభవ ముండువారికి శా స్రృజ్ఞానము 

శనాన్య'మైయుండు ఈగెంటినెటీంగి సనమయోచితముగ. జిక్రెత్సే సేయు 

వాడే రాజవై దుష్ట(దు, శా స్ర్రపకిజ్ఞాసవిపీనుండగు వైద్యుం డమృత 

తొల్యం బులగు నౌషధముల నొనంగిన నవిశ్ళన్ర్రము, వీచుగు, విషము, 

అనుదాసింబగేలి రో ౫౧జంప్రు; కావున మనహీందమూనేశ మునందిపుడుగల 

వైద్యులళోం సనొందజు మొజకులు వాస్తాానుభ గవముల రెంటియందు 

నొక డానినై న ; నెజబుంగక యుదరి పోపణార్థం బై బూటరిమాటలవేందమ 

బోంటి జ్ఞానధాటిగల రోగుల కోటిని నమ్మించి నెక్కు.డుపాధను కలుగం 

చేయుచు ““'యవూద ప్యథిక్ వై దో యమః ([పాణహరో వొతః। ధన 

(పాణ హరో వై ద్యః పాపినంతం వివర్జయేత్. 12” అనువచన్శపకారము 

నాక య ర్ర'సా)ణముల నవహ'రింతురు, అట్టివారలయమకింకరులకం కొం 

గప్రాత్ముల .నుటకు. గొంకచేల అక్క_టా! “నై ద్యంబును నంగీతమును 

డజెలియని వార 'లెన్షరును చేరు?” అను లోకో క్ య్ల క లయగు? 

ఎక్క_ డంబూచినసు లెక్క_కు నెక్కు_డగు పెక్కం[డ్రువైః ద్యులుపిక్క_ టిల్లె 

దరు గాని. యందు నిజిమారసిన నూటి కోక్క_ండైన నిక్కంపు 

వైద్యుండు చిక్కు_ట మిక్కిలి యక్క_జంబు, 
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పృథివ్యాది పంచభూ తాత్సుక ప్రురుమునకు మిధ్యాహార ఏహార 

మూలకంబున ఛాతువై ఏ పుమ్యుంబు గలిగి దానివలన జనించు నంకటమే 

రోగ మనంబకు. ఇది ఆగంతుకము, వారీరము, మానసికము, సభా 

వికము అని నాలుగువిధంబులు; అం దభిఘాతాదులవలన జనించునడి 

ఆగంతుక మనియు అన్న పానాదిమాలంబులగు వాతపి త్స శ్లేష రక 

సన్ని పాతముల వికారంబున నుత్సన్న ంబగునది శారీరమనియు, (క్రోధ 

భయ దుఃఖ సంతోవ విషా దాసూయ డైన మాత్సర్య కామ 

లోభేచ్చా చ్వే పాదులవలనం బుట్టునది మానసికమనియు, శ్ఫుల్సి పాసా 

జరామృత్యుని(చ్రాదులనలన జనించునది స్యాభావిక మనియుబజింగు, 

"కావున సీ చతుర్విధరోగ భెదంబుల బిగ నెజింగ శారీరజ రోగముల 

క్రీ గంథమున వివరింపంబడిన శారీరజ చికిత్సలను మానసికరోగముల 
మనోవారకరంబులగు గానాదిశ బ్దముల నాలకింపించిన రోగవాశనంబై 

సుఖకరంబగు, తక్కిన యాగంతుక స్వాభావిక జనితరోగములయం 

దాయా 'కాలానుగుణ్యముగ నుపచరింపందగు. 

వ్రవియునుంగోక కాలనంభవంబులగు గాలి, గాలిలేమి, యెండ, 

సీడ వెన్నెల శీతము వుష్యము వర్షము రాత్రి పగలు పక్షము మానము 

బుతువ్రు అయనము సంవత్సరము మొదలగునవి స్వా ఫభావికముగదోష. 

ముల గుంఫుంచేర్పుటకను వృద్ధి(జెందించుటకును శమింపం జేయుట 

కును (పతీకార 'మొనర్చుటకును గారణభూతంబు లై యుండు, మజియు 

నర్గాశర ద్రేమంత పసంత గ్రీవ(ప్రావృట్టులన నారుబుతువులు వెలయు, 

అవి వా తాదివోపనృద్ధియు తత్స )కోపంబును తచ్చాంతియుం చేయ 

నమర్గంబులై యుండు, బుతుకల్ప మెట్టులన్న భా ద్రపదాశ్వయుజంబులు 

వర్ష బుతువనియు కార్తీక మార్లశీర్ణంబులు శరదృతువనియు ఫుష్య 

మాఖంబులు హేమంతమనియు ఫాబ్లుణ మై (త్రంబులు వనంతమనియు 

వై శాఖ చ్యెష్టంబులు (గ్రీమ్మమనియు ఆఫాఢ[శౌవణంబులు (వావృట్టసి 
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యుంబజంగు, అందు వర్ష బుతువున స స్యాద్యోపధులు జనించి యల్ప 

సారవంత=బులుగ నుండు, ఉదకంబు న్వచ్చంబుగాక భూమాలిన్య 

ముతో. గూడియుండు, ఐన నట్టియుదకమునువిధిలేక పానంబొనర్చు 

టచే జనుల కనారోగ్యము గలుగు ఆకాశం బెప్పుడును మేఘాచ్చా 

దనము గలిగి యుండు, దానంచేసి భూమి యెల్ల సుకు నార్ల )ంబుగ 

నుడు(గాన ని బుకతువున సకల పాణులార్డ )భావము (జెంది నీతవాత 

ములవలన (బతిబద్ధ జఠరాగ్ని పీడితులై  యుష్తంబులేక విదాహంబు 

గలిగి పిత్తాధిక్యతం జెందుదురు. శరత్తున నాకాశంబు మేఘవిరళం 

బగుటం జేసి భూమి యార్షనహితంబగు. పూర్చోక్త పి _తృ్మప్రకోపము 

సూర్యకిరణో _దేకమై నానావిధ ప్రై త్తరోగంబుల జనింపంజేయు; 

సామంతంబునం బూరో్టకావధాద్యాదులు కాలభేదముచే సారవం 

తంబులును బలకరగబులునగు డఉదకంబు నచ్చ మై స్నేహముతోం 

గూడి బరువుగనుండు. ట్టి యుదకోధులం (బాయిలుపయోగించుట 

వలనను సూర్యుండు మందకిరణంబుల. (బకాశించుట చేతను పమ 

వాతము వీచుటంచేసి ళరీఠరాంతఃకరణముల. ._స్గంభించి యుష్షనం 

పర్క_ము లేక జిడ్డు శీతలము బరువు జిగటగ నుండుటచేతను (ప్రాణ 
లకు శ్రేష్టవృష్ధయగు. వనంతంబున బై శ్రేష్టము సూర్య కిరణో 

(చేకమె (పాణుల స్త స్తబ్ల చేహు హుల చేసి సి శ్రేవ్మవ్యాధులం గలుగంచేయు, 

(గ్రీవ్మంబున న్ వోషథులు. నిస్మారంబులై రూవుగను వుదకము చులకనగ, 

నుండు. వీనిని సేవించుటచేతను సూర్యకిరణ (ప్రతాపముచేతను (టా 
ణులు శోషంజెంది శరీరాంకఃకరణంబులకు రూతశత్సయు లఘుత్యంబును 

నిర (్రలల్వేంబునుగలిగి వా తాధిక్యంబగు. (పావృట్కా_లంబున భూమి 

జలంబుచే నార్ల )ం'బై యుండుటం బేసి (పాణులకు నార్ల )త్యము నలిగి 

శీతవాతావన్ఞాధిక్యముచే వాత వ్యాధులు జనించు, 

మజణియు వర్షా చంమంత | గోప్మబుతునుల నంచితంబులణగు రోగ 

దోషంబులు శరద్వసంత ప్రావృటాహలంబులనుటేకించుంగాన వానికి 
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దగు చికిత్సలం జేయ నావశ్యకము.. అందు బి త్తధాతువై వమ్యంబుసం 

గలిగిన వ్యాధులకు శసేంమంతేంబునను శేమ్టునంబంధంబగు ఒీ-నికీ 

గ్రష్ణుంబునను వాతజనితములకు శరత్తునందును జికీత్స్ చేయం దగు, 

ఇంతియ కాదు; వనంతంబునం బూ ర్వాస్లాంబునను గ్రీష్టుంబూన 

మధ్యాహ్నంబునను (ప్రావృట్కా_లంబున నపరాస్గాంబునను వన్రా౭ా 

లంబున [(బదోషకాలంబునను శరత్తున నర్గ శా(త్రంబునను శ్ముంతం 

బున నుషఃకాలంబునను గోగలవ్ ణంబులం బరీఖీంపవలయు, దీనిం 

1 నంవత్పరాంతమువజకు  శీతోప్టలతణదినంబులచే నయ రోగ 
దోష. వృద్ధి కయంబుల చెజుంగనగు, 

నిర్దో హంబులగు బుతునులయందునోపధులునుదకందాను దోపు 

రహీతంబులై యుండుం7ాన వాని ఛభతణంబునను బానంబునను[బాణూ 

లకు ఆయువును బలంబును పీర్యమునుగలిగి యోజోవృద్ధియై యారో 

గ్యంబు గలుగు, ఐనను (పాణులకు బారబ్ధవశంబున రోగంబులు. 

జనించు. మజియు ర్రీత్రోన్ల వాత వై పరీత్యంబులే నోషధులకును నుద 

కోంబునకును దోషములు జనించు. ఆరీతియ కాలగలతిచే దుష్ట ంబులగు 

_ నోవధులను వృదకంబు నుపయోగించికోనుటచే నానావిధరోగంబు 

లును మరణంబును గలుగు. 

అక్క_టా! నిర్జోపంబులగు భతుణంబును వుదకపొనంబును జేసి 
నుఖంబుగనుండినను యవమరతుః పిశాచ [కొధాధర్థుంబులు 'చేశాదుల 

నా కమించుటచేతను రోగంబు లుత్సేన్న ౦బులగు; మణియు విష్ముపదం 

బులగు నోషథీలతా పుప్పంబులగాలి చేశంబులసై పవీచుటచే. దద్దోమం 

బున దగ్గు ఫుబ్బనము వాంతి (భాంతి స్ఫాటకము జ్వరము మొదలగు 

నవి గలుగు, [గ్రహనత[తచారములవలనను గృహము భార్య శయ 

నము ఆననము యానము వాహనము రత్నంబులు మొదలగు నుప 

కరణ దోహంబులవలనను రోగములు జనించుంగాన నట్టిరోగంబులు 
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నీజనివాసస్థాన ంబును వదలుట రోగశాంతులు (పాయశ్చి_త్తి తము మం 

గళికరి క్రియలు గాయ త్యాది మంతజపంబులు నవగ హా "హోమా 

దులు చేవ తాబలిహర ణము యాగము "దేవ తానమస్కారముక్కి చ్చ) 

చాందా/యణాదితేపన్సులు నియమము దయ దానము దీతు చేన 

(వాహ్మణగురుభ క్స్ మొదలగువానిం జేసిన నవపరిహారంబు లై సాఖ్యా 

వహాంబులగు, 

మటియు బై జెప్పంబడిన(ప్రకారము దేశకాల బుతు ఖేదముల 

వలస నోపషభధులకు. గలుగు గుణపోషంబులును తత్తధేశజనిత మనుజ 

శరీరపీకృతి భూసారావథీ బలాబలవోప.ముల నెజింగి చికిత్ససేయుట 

అల్బబుద్ధి గల నిక్క_లి కాలవుజనుల క సాధ్యం బగుటవే సర్వ దేశ కాల 

బుతుశరీరప్రకృతుల కనుగుణంబులై సర్వభుతువుల నిర్దుష్ట్రంబు లై 

తీవ)ముగ కార్య సా ధనకరంబులై యుండుటం జేసియు “గుణహీనం 

భ వేద్యర్ణా దూర్ల ర్ధ్వంత దూ/పమాపధమ్ | మానద్భయా తథా 

మూర్మం పీనవీర్య త్వ మాఫ్నయాల్ హీనత్యం ' ఘుటికాలేవా 

లభేతే వత్సరాత్సంరమ్ | హీసాస్సు న్ు లే తో. లాద్యా శృతుర్మాసాభో 

కాస్తథా | ఓపధ్యో లఘుపాకాస్పు్యు ర్నిర్వీన్వా వత్సరాత్సరమ్ | 

ఫు గాణాస్ప్యుర్లు లై ర్యుకా హ్యోనవా భాతవోరసాః॥”” అను నచన 

ప్రకారము చూర్షములు రెండుమాసనములకు (బై న ఘుటికా లేవా 

పధ లఘుపాక ౦బులు సంవత్సరమునకు బై న ఘ్ఫృతేషేతేలములు నాలుగు 

మానములకు(బై న నత్త (హీ నంబులగుటం జేసియు దుతులు న్యర్లాది 

ధాతుభస్త్రములు రసాయనములు రసౌపషధములు పాతవి యపు . 

కొలంది గుణాధిక్యముగల వై యుండుటం జేసియు బనవరాజను నై. ద్య 

రిఖామణేి, లోకహి తారంట రసప్రభాననా జ్యాపషధమయంబుగ ని 

గ)ంథమును సర్వరోగహర సాధకంబుగ రచియింవపె కాన దాసి 

సకలదవై ద్యృళా స్ర్రంబులం 'బెద్దగ 6 బెద్దలు తద్దయు నెన్ను దురు 
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కట్టిగ )ంధమును గొందటు నై ద్య శా న్ర్రనంన్ఫ తాం[ధవద 
పదార్థ జ్ఞూనవిహీనులై లోభ _పేంతుల శా త్రుజ్ఞాననంపన్నులగువారికి 
దాని నగపటిచిన విషయంబులం దెలిసికొని తవుపఫలమును వారలు 

పాంజెద రను భీణిచే విషయగా హకసన క్ష్యనర్థు లగు వారలవలన. 

దాళ పత్రలిఖతంబులం జేయించుచుండిరనుటకు డానికి. గాలక )మము 

గంగలిగిన దుర్షశ యె సాత్యుంబు అక్క_టా! ఇట్ట లోతో త్తరగ)ం 

థంబునకు *యదాయదాపహ్ా ధర్జృన్య గ్లాని ర్భృనతి భారత | అభ్యు 

థన మధర్శన్య తదాత్మానం స్భజా వ్యూ సమ్, అను స్యాయాను 

నరణింగలిగిన దుర్షశ నపనోదించుట క్రై మైనూరు నంస్థానాధిపతులు 
గారు పెక్కు దేశంబులనుండి య నేకప/తుం, జెప్పీంచి పరిశోధించి 

ముదా/త రాంకితము 'చేయించునటుల. బండితుల కాజ్ఞూపింపవారలు 

_ సాంగముగ వాని నవలోకించి పరిశోధించెడి శమం జెందుటకంకు 
మజీయొక నూతనప/బంధమును రచియించుట కోడునులభంబని వా 
కచ్చి తత్స )యత్న మును వదలినటుల నేను వినియెదను, 

ఇటుల బనవ రాజుయొక్క నామ భేయగ9౧థంబు లీలోకంబున 
బన శి లేక సనము[ దంబునండాంగిన గజివమూలివ ల నెటివారి శె నంబి ఎవి 6 ల యై ౬ 
వడకుండుటకు( దగిన నూచకంబు లగవడుటను వారింవంజేయవలయు 

నని సమత? )ంథాభిమానులును జ ననంపన్ను లును నగు వారలలో 

ముఖ్యూలగు నూటుకూరు సంస్థా నవునక్లీలగు మహా రాజకీ), థీ) రాముల 

శేపహూచలంగారివలనను బనవ రాజుయొక్క_నామ భేయ (గంథములీలోకం 

బున నింక గొంతకాలమువణుకు శౌశతముగనుండి తస్ఫ్మూలంబున 

జగతీజనుల కారో గ్యాదులు వాటిల్లి ధర్మార్థ కామమోత్షరూప పురు 

పార్థ చతుష్టయసిద్ధి గలుగనలయుననెడి జగ దీశ్గరునియొక్క_ సంకల్ప 
ముచేతను 'పే/రితుండ నై “లోకోపరార్థ మిదంశరీరమ్”” అను వాక్య 
పద్ధతి 'సేతద్ద)ంధ జీర్ణోర్రారణమువలనం గలిగాడు శరీర న్లేశ కాలనేప 
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ధనవగ)యాదుల మతినెంచక “నంతోహషంజనయే త్పా)జ్ఞ అను గీతా 

శాస్తా )నునరణి లోక పి తార్గంబై సమహాత్కార్యమునందు వేం బప 

రృించునటుల( దటస్టించినందున ననేక విజేశీయ తాళలిఖత బనవరా 

జీయగ $ఎధముల సంగ హించి యవలోకింపనవియన్ని యు దజుచుగ 

సంస్కృ ఆ౦ధ/విద్యా పకిపూర్ణు లగువారి సాంగత్య రాహిక్యము 

వలన బృ్రతిక్టో కార్థమునంను నంఘటిల్లిన పదవిభ _క్తి వచన లింగాది 

స్థా లిత్యములచే నపరిశుద్ధంబు లై పక్కుస్థ లముల. "బరికోధనానర్ష ౦ 

బులె యుండుటం గనుంగొని సీ 9ం భారం భమున బ్యతిజ్ఞ చేసిన 

గ్రంథములలో గొన్నిటి గడుంబయత్న ముచే నంగ )హించితేత్సహా 

యమువలనసు పండితసహాయమువలనను శ్రీ)మచ్చన్నవురి కణ్యాశ) 

మస్థిత శీ్రీీయమహావిష్ణ్వపఠావ తౌరభూత కీ)మదో్యగీశ్వర యాజ్ఞ వల్క్య 

జగద్గురు కటాతుంబువలనను గీర్యాణమును పరిశుద్ధపజచి యథా 

శ _క్త్య్వనుసారముగ నెల్ల రకు సులభముగ గ్రా/హ్యాంబగునట్టు లాంధ) 

తాత్సర్యమును నయముగ రచియించి నెబి వేరి నాడను, 

ఇట్టి మహాగ)ంథ _ పరిశీలనవిహంబున మూండువత్పరముల 

కాలముగం గలిగిన శ)మచే నహించి శ్లీకణ్య శాఖాధ్యయనపరుం 

గును శ్రీ)వత్సగోత) ఫువ్వాడవంశ శీ రాంభోధిరాకానిశాక రాయ 

మాణ శీ)/పత్పామరాజు ప్రుపౌతు9ండును పేరయరాజు పౌతు)ందును 

అష్టాదశ మహావురాణ జీరోర్థారణ నిర్వాహక చిరుడాంకిత శ్రీ)మ 

ద్యాజ్ఞ నల్క_ వచరణ నరోేజ 'చంచరీకాయమణ స్వాంతులునగు శ్రమ 

జ్వేంక టరాయవుత్ఫుంనునై_ న ఖ్రీనూర్యనా రాయణరావు అను 

నాచే నెల్ల రకం డెల్ల ౦బుగ గా) హ్యాంబగునట్టు లాంధ్ర తాత్పర్యము 

రచియించి గంధము, జీర్ణ ద్ధారణము చేయంబడియె, 

ఈ బసవరాజీయ గంధము, 1. శ్రీరాముల శేషోచలంగారిచే 
మాకుం బంసణిడిన మాతృక; 8, శ్రీరేకము మణవాళయ్యగారిచే 
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నూకు నివ్వ బడ్డ మాత్చుక, 5, త-నుబ్బరాయలు నాయని వారిచే 

నివ్వ బడ్డ మాత్కుక; ఉ, పి-వీర రాఘవయ్యగారిచే నివ్వ 6బడ్డమాత్ముక; 

ఈ నాలుగింటిని గవ ర్నెంటుకా లేజిలోని- (వతులతోడ సంవతించి 

ము|దింవబడియున్న యది, 

(శ్రీరాముల శేపాచలంగారు ముఖ్య పేరకు లై (గంథసహో 

యము చేసినందున వారికి వందనము లొన ర్చెదను, 

ఇటు 
య 

పువ్వాడ సూర్య నారాయణరావు, 



అన 
(శ్రర స్సు. 

య ౦త్రా, ధ్యా య ము, 

జా ఛే 

విద్యాధరయం (తము, 

న్లో! అథస్థాల్యాం రనకీప్లా ( నిదధ్యా త్త న్న్ముఖోపరి | స్థాలీ 
మూర ్యముఖీంనమ్య జ్నిరుధ్య ఘృుదుమృత్స షయా | డోర్ధ స్ 

స్థాల్యాంజలంటీ ప్హా ౮ చుల్వా మూరోప్యయత్నతః | అథసా 

జ్వాల యేదగ్నిం యావత్స/హరపంచకమ్ | స్యాంగలీతా 

_తతోయం తా) ద్ద ృహ్లీ యాద) నము_త్తమమ్ ! విద్యాధరా 

భిదం యంత) మేత శ్రీల జ్ఞ గుదావ్ఫాతమ్ ॥ 

తౌ, రెండుకుండల (గ్రహించి యందొకచానిలో పాదరస 

మునుబోనీ దాని-పి రెండవకుండ నూర్ధ ముఖముగా మూనీ యా 

చెండుకుండలు జేయుస్థలయున నీలమన్ను లేపనము జేని పపాత 

నుదకముచే నిండించీ పాదరనంబుండు పాతను పొయిమోదనుని చి 

యెదురూములు షాకముజేసీ సాంగశీతలమున యా యం(తము 

నందుండు రసమును దీసీకొనవలయు, ఇదియ వి ద్యాధరయం త్ర 

టంక యంత/ము, 

కో భాండకంఠా దధశ్శి బె) వేణువనాళం వినినీపేత్ | నమా 

.నాంకర కాం వావి భండవ_క్టే) నివేశయేత్ | సంధింలిప్వా 
చనాళాగే) కాచభాండం నిధావయేత్ | అథస్తా త్నాాని 
ద్బాన్యం టంకయంత) మితిన్టృతమ్ | 



2 యం(తాధ్యాయము. 

తా. ఒకకుండను |గహీంచఛచీ దాని కంఠమున 

రంగము జేసీ యందు వెదురు గొట్టమును జేర్చి యాకుం 

డయాతికి సరియైన మణియొకకుండను జేర్చి వానిసంధు 

లకు చీలమన్ను లేపనముజేసీ యెండీంచి పొయిమిద 
నునిచి గొట్టముయొక్క_ నోటివద్ద గాజుపాత్రనునిచి 
పాకముచేసీన దానిలోని యావధమ నళికెనుఖము 

వలన పతనంబగు, ఇదియ టంక యంత్రమనియా 

|| (గంధాంక రేణ ఉళ్భ నలి కాయం[త్రమనియు జెప్పం 
క్ల బరు 

వాలు కాయంతే /ము, 

శ్లో! భాండే విత స్పగంభీశే మథ్యే నిహితకూవిశే | 

కూవి కా కంకపర్నంతం వాలుకాఖభిశ్చ పూకే | 
భేషజం కూపికాసంస్థం వహ్నినా యంత) పూజితే । 

వాలు కాయంత) మేతేద్ధి యంత )తంత) బుధ 8 స్తు బ్రతేమ్ || 

తా, జూ నెడునిడుషు జానెడు వెడల్పుగల మంటి 

పాఠను గ్రహించి డానియడుగుయొక_ మధ్య భాగమున | 

దిబ్బవముతో లావుగ 'బెజ్జరు జేసి దానిపై రయహాషథకు ప్పి 

నునిచి డానికంఠమువరకు నిసుకబోనీ పాయిమోదనునిచి 
మోన ములో జెప్పబడియుండు కౌలమువరకు పాకము 

జేయనలయు, ఇదియ వాలు కాయం[త్రమనం బడు, 

భూధరయంత ము, 

శ్లోః చాలుకాను సమస్తాంగం గతంమూషా రసాన్విఆా | 
దీషోపలై న్పంవృయియా ద్యంత ౪0 భూధరనామకమ్ |! 

"రకా మాసలో పాదరసమునుబోని చానినోరున బంధించి 
| హొపుకచే. వ్రూరింపబడిన జానయం చామాసను -సంవూన్ష మగ 
! బూడ్చీ యిసుక. విషకలతో పుటం బిడవలయు. యిదియ 
“భూధరయంక మవంబడు, 



యం(_తాధ్యాయము, వీ 

కోష్టు యంత )ము, 

న్లో వహ_స్తహీమాణం దీగ్భార మష్టనంఖ్యాంగుళం నమమ్ | తిర 

కృయుభాభాగ ఘుటితంవృ_త్లం మృత్క-ర్థు నంపన్నం వాతా 

యనద్వితేయవృత భస్ర్రీముఖ తుల్యమిత్యథో భాశేప్రథ మే 

పశుం వశనావ్లై రృ సాాభిర్యా భః సత్వార్థ మిదమేవ కస్ట 

యంళత్ర)పూర్ణం వి ద్యాద్యథో చితాంగానై 8 ! 

తా, మూర పమాణముగల గొట్టయును 

శేసీకొని చాని నెనిమిదంగుళ ముల (పమాణయు 

గల సమమెనభూమిలో నొకింత నమ్నోన్నత 

ముగబూడ్చి యా నొట్టయుయొక్క.. యిరుషా 

రపు ముఖముల చెర చి యునిచి దానిదాని నుఖయువజ్ద ఒటువుళ నొకపల్ల ము జేసీ 

యాపల్ల మును మన్నుతో బాగుగనలికి గొట్టముయొక్క_ డెభాగపు మాతియంధు 

తోలుతి త్తిని దగిలించి పల్లమునకు తగుమ్మాత్రము॥ బొస్తల వై చి తిత్తి నూదవలయు. 

డోలాయంత ము, 

శ్లో ॥నిబద్దం సౌహధంసూతం భూశ్చేతు. త్రిగుణాంబనే | రనపోట 

లికాంకాస్టే. దృఢంబభ్యా గుణేనహీ* |! 'నంభాయ పూర్ణ కుం 

భాంతః ఖావలంబనసంస్థి తామ్ | అధస్తా జ్వాలయే దగ్నిం 

త త్తదుకృ కమేణహీ | డోలాయంత మిదంపో) కృం నద 

నాఖ్యంత దేవహి | సాంబుస్థాలీముఖే ఎ ద్ధే న స్తే స్వేద్యంనిధా 

యచ। విధిరాపచ్య 'వేయత)ి తద్యంత్స)ం స్వేదనంస్మృతేమ్ | 

తా, కెపసధముతో గూూడియుండు పాదరసము నూ భూర్ద 

పత్రములో జాకి మూడుమడతలుగ ల వస్త్ర, మునమాటగట్టి దవ 

మునబంధిం చి యాదారము నొక వెదురు పుల్ల మధ్యము నగ టి యొుక్ష 

కుండలో పాచన (దవ్యములబోనీ సె ప్రకారము దారముతో బం 

ధంపబడిన రకాసఢము కుండలో (కేలాడునటుల కుండనోటి 

యందా "వెదురు పుల్ల నడ్డ ముగ నిడిచూగము లో జెప్పబడి యుండు 

కాల పకౌరము ఫొయిమోదనుని చి పాకము జేయవలయు, ఇనియ 

డోలాయంత్రమనియు లేక స్వేదనాయం[త్రమనియు జెస్పంబడు, లేక పా కనోటి 



4 యం (ఆ "భఛ్యాయము. 

a శో x" జూ చ జ వ్ ర యంచు వస్తు మునుగ ట్టి దానిె స్నదనసం సారము చెయునట్టి (దవ్యములనుని చి 

చాని ప మూసీ పొకము చేయుటయ స్వేదన మనంబడు, 

తులాయంత ము, 

న్లో వృం తాకాకారమూశే పేద్వేతయోఃకు ర్యాదధః ఖలు 1 పా)చే 

శమాతా)ం నళికాం మృదాలి ప్ప పసునంధికామ్ | త తె తె )కస్యాం 

శీ పేళ్చూత మన్యన్యాం గంధచూర్షకమ్ । నిరుద్యనూష 
యోర్వ క్ష) వాలుకా యంత్కే కీవీత్ | గంభాఢథో జ్యూ 

లయేదన్నిం తులాయంత) ముదాహృతమ్ | తాళగంధా 

శృసారాణాం జారణార్థ ముడాహృతమ్ | 

తొ. వంకొయయొక్క్ళ_ యాకారముగల తెండుయమా'సల 

జేయించి వానివోటియందు బెత్తెడు [పమాణముగల నొట్టమును 
చై కూ దగిలిం-చి వానిసంధుఅథు వీలమన్నై 'లేసనము జేనీ అంచొకనోా 

శ సలో పాదరసమును మటీ ఘొెకమానలో గంధపచూర్లము ను 

సడ! వె చి వానిముఖముల నూని వాలు కె యంతమునం దుంగ 

... ఇ వలయు, ఇసయ తులాయఎ త్రమనంబడు, ఈళులాయంతము 

= తౌళకము గంధకము లోహా సు వీని జార ఇణార్భ ముపయోగం౦ 

గర్భయ ంత)ము . 

స్థూలభాండన్య గ ర్భేతు ఇష్ట కాం స్టాపయ _తృత్క | పాతం 

స్థాప్యంచేష్టికోర్ధ్వం దివ్యంస్థూ' కచ భాండశే | బశ్చాన్నుఖే 

చాన్యభాండం ఘటి కాసద్యశంద "దక్ | నంధిలేవవతః శక త్వా 

జల-దత్యోర్థ పాత శే | అన్నీ పృజ్వాల యన్న: ఇదం తే పం 

సీరంపున_న్త జీత్ ఫునళ్ళీతం ౬ ఎంద త్వా త్తంచెత శత్త్వశే 

త్పున; | వవంకృ తేచోర్ల (భా ౦డ లగ్నం తై లాదికంసి వేడ్. 

అంతసే సేసూవ్ముపా లేచ తచ్చగాన స్యాం ప్రయత్నతః | గర్భ 

యుత) మిదంఖ్యాతం సుగ ంధ్య. ఇది సాధనే ॥ 

శిర్ణ 



యం (తధ్యాయము, రి 

తా, ఒక గొప్పభాండమును పొయిమోదనునిచి దానిలో 

యిటికకణాయినిడి యాయిటి క బాయి పి గాజు మొదలగువానిచే 

జేయబడిన గిన్నెనునిచి యాగిన్నె కంఠమువరకు నావథ (ద్రవ్య 
ముల నునిచి యాభాండపుమాలతిని మరియొక కుండయొక్కా 
అడుణభాగముచే మూనీ సంధులకు చీలమున్ను లేపనముజేనీ 
భాండముపెమాసీ యుండుకుండలో నుదకముబోనీ మందము 

క నగ్నిని జ్వలింపం జేయ వల యు, కుండలోని యుదకము కొనిన 
హక వ డానిందీసీ వేసీ మగల శీతోదకమును బోయవల యు, ఇ _తేజింగున 

జేయుచు 
'శెలాదులుస్రవించు, వానియు_క్టిచే గ హీంపవలయు, ఇదిగర్భయర్మ తేమనం బడు, 

ండిన చెనయాసీయుండు ఛభాండము మొక్కొ_ ఆడుగన నావిరి జేరి గిన్నెలో 

కచ్చప యంత, ము. 

న్లో ఖర్చరం పృథులంసమ్య గిర స్తారం తన్యమధ్యతః | ఆలవాలం 
అట 

= 2 ధా జర పు కుక త్యా తన్నృభ్య పారదంవ్నీపేత్ | ఊర్థ్యాథ స్తు బిడం 
దత్వా మళ్ల వారుద్ధి గ్రయత్నతః | ఊర సం చేయంఫుటుతన్య 

జ జు ఖో వ ఇ యంత )ంక చ్చప సంజ్ఞ కమ్ | జారగా రం రనస్యోో క్షం గంధా 

దీనాం విశేషతః | 

తా, పెద్ద వెడల్పు నోరుగల బానశు జేసీకొని దాని 

జ్ మధ్యమున సుమారు మూడు వేళ్ళ పొడవుగల పాదిని జేసీ 

దానియందు బవిడాలవణమును వేసీ దాని పె పొడరసమునునిచి 

దానిపై మజిల విజాలవణమునువేనీ యాపాడితగినటుల యొకీంత పల్ల ముగ నుండు 

మూకుడుతో దానినిమానీ -వీలమన్ను లేపనముజేసీ యాబానను పిడకల చే. నిండించి 
ఫుటం బిడినరసగంధములు జూరణంబులగు. ఇదియ కచ్చపయం త్రమనం బడు, 

జ లయం త్ర) ము, 

శ్లో! ఉపర్యాప _న్తలే వాపో మధ్యేచ రనగంథకౌ | జలయఃతి) 

మిదంగాప్యం యంత శేషం నమిోరితమ్ | అస్ట్రికన్వర్షా 

దిభూనత్వే గంభకాదిచ జూరయీత్ | కృ త్యాలోళా మయీం 

పాత మధోముఖనమని్నిి తామ్ | ముఖనుభ్యె టీ పేద్ద )న ౦0 

పాత/వ_క్షగంనిరోధయేత్ ! లోహ చకికయ్లా రుద్ధ్వా తిత్సం 



6 యం(కాధ్యాయము, 

ధింసాధులేపయీత్ | తస్టినో, స్టేపశే వేదప) గాం వా 

రసా ్వితమ్ | సునఃపునశ్సెనంశు చు_వునకేభిశ్చ లేప పయేత్ 
కోహావ _త్త చృ్చబబ్బూ ల క్య్వాఖేన పరిమర్షి తమ్ | పన కారబ 

స్పూక గుడ చరార్ల నమన్వితమ్ | లేహ్ గ్థలుతత్పో) క కం 

దురే ద్యంనలిలై ఖలు | ఖటికాపటుకిక్టైక్స మహిషీ. దుమ 

ర్డి బై టై క య _త్తమామృత్స్నయారునో న నగంతుంతు ము శరర 

విదగ్గవని తాపౌ)ఢ మ్రేక్షూ-బద్ధఃవ్రుమూానిన | తతోజలం విని 
మవ వహ్నాం ప్రజ్వ్యాలయే దే; అధవా కార మేన్న్మూపాం 

పాత)లగ్నా మధథోముఖీమ్ |; తోహానామ సురూపాశ్చ 

తస్తూషా ముఖనోధికమ్ | ద త్వావాన్య్యాం త యోన్పంధిం 

వి బేప్యాజ్యాసృగాడిఖిః 1 జలమూర్డ ర్స గ్రంవిని వేప్య నిస్పంచేహాం 

విపాచమేత్ | జలయంత ౦కు బహొబిరి నై శేవహీజాయ లే! 

తా, ఈర్ష గమున నా యగ్ని జ్వాల మధ్యమున 

ద రసగంధకాదుల నునిచి. పాకముజేయటయ జలయం[త 

క మనంబడు, ఇది (శేస్ట్రంబగుటచే రహన్యముగ నునిచి కొన 

"వలయు, ఇది స్వర్గాదిభూసత్య గంథకాది జారణముల కుప 

యోగించు, ఎట్ల నిజ. లోహముతో నొక _“పెద్దబానను 

జ దానిలోపల హముతో నొక మూసనుజేయించి దాని 

యందు స్వర్మ రసగంధకాదుల నునిచి వ యా మూస మూతికి తగినటుల లోహ 

ముతో నొక మూకుడును జేయించి దానిచే యామాసమూవీని మూనీ ఫాం 

డములోనునిచి మేక నెత్తురుతో లోవాకిట్రమును బౌగుగనూరి ఆమూస ముఖ 

మున చానికడుగున పలుమారు బాగుగ లేపనముబేని పలుమారు చనెండించవల యు, 

ఇ ల్తెరంగుననే యామాసకు |కిందిభాగమున పెభొగమున తుమ్మ కౌక్క_క పాయ 

ముతో (పాత ఇటి కఇతాయిచూర్ణమును. బెల్లమును నూరి పలుమారు లేపనము జేసి 

మయొండించవలయు, ఇటులంజేసీన ఉదకము దానిని “భేదింపకుండు, మణియు తెల్ల 

మున్ను ఉప్పులోహా =ట్టము వీనిని మయొనుపపాలనో నూరి లేపనముజేసీన గవియు 

రాలగు చ్ర్రయొక ్మై (డేమచే నాయకుడు బంధింసబడుభంగిి” పాదరసము బంధింప - 

బడు, పిదప యాపాతయందుదకముబో ని కిందమంట వేయవలయు, లేక పెద్దభాం 

డమును కేయించునపు జే చానినిమాసతోడజేయించి సె పకౌరముయాతమూసే లేప 

నాదుల జేయవల యు, ఇదినుజలయం| తేనునంబడు., ఇదిడీర్ణ 5 కౌలముమోద సీద్దించు. 
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గారీయంత) ము. 

న్లో॥ గారీయంత)ంప)వజ్యామి సుఖదంజారణావిథా | అష్టాంగుళో 

చ్చ)యా కృత్యా చతుర సాంన మేస్ట కామ్ | సూతనామా 

తృముత్కృృత్య మభథ్యేచూశ్ణేనలేపయేత్ | శృళ్షూం వ్ర 

కృ తాంపిష్టైం కృ త్వాసాంగృద్ధ ద తా )జామ్ రూప్యజాంచే ఘా 

మజాంవాపి న క్వేనొకివిసిర్భి రామ్ నివేశ్వతత్స)చోర్థ్య్వాధో. 

బలేళ్చూర్ష ంవ్ఫాయచ | తస్యాః విస్టాశ్చతు జ్థాంశం వారం 

వారంవిశోషయ్ిత్ | వ స్త్రేఖర్చరచకి9ింతు దత్వా లేప్యనికో 

“ఫో చ ఉార్ధ్వంవాయఖురా కరంపుటందడ్యాల్స ఘూత్స లై: |! 

తా, జారణవిషయమున సుఖనొరియగ గారీ 

క h=) యం(త్రమును వ-చించెద్య -- ఎనిమిదంగుళ ముల పొడవు 

సజ! వెడల్పు గల యొకయిటికజాయిని కేయించి చానిమభ్య 

జు. గ మున మమకారము? పల్లము చేసి దానికి సున్నము 

బూని నున్నగజేనీ యెండిం చిన పీదప వెండి బంగారు ఆభ కము అనువాని సత్య 

ములనూరి యిటికెజాయి మాసలోబోనీ ఆసత్వేము నకు నాలవఫాగము గంధక మును 

యిటి కరాయి మూసకుకిండైెన నునిచి మధ్యమున పె జెప్పబడిన రసాది దవ్యముల 

నునిచి మూసనోటిపే (పమిెనుమూనీ -ఏలమన్ను లేపనముబేని యెండించి గుజిపు 

గిట్టల (పమాణముగల చిన్న చిన్న యేరుపిడకల సేల్చి పుటంజిడవలయు, ఇదియ 

గారీయం[త్రమనంబడు, 

వ జ) మూ వ 

శ్లో॥ వార్తులా గో న్తనాకారా వజిమూపా ప్రకీ ర్తితా | 

జ్వ్యాశాగాతుహ దగ్ధన్య వకో వర్మీకమృ్తి త్త్కా 1 

లోవాకిట్టన్య శ్రాగైకం శ్యేతపాపాణ భాగకన్ | 

నరశేశ నమంకించి చి చ్భాగీషీ శేణ పాచయేత్ | 

యామద్యయం చృఢంమర్ద ౮ శేనమూపాంచ నంవుటిమ్ | 

శోపయిత్వా రనంమీప్త్వా తత్క లై స్పంధిరుచ్యతే | 

వజ/నూపా ఇయంఖ్యా తా సమ్యాక్సూలేన్య మారో | 
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జ 

తౌ, ఉముక రెండుభాగములు బూడిచె పుట్టమన్ను 1 భా 

గయ లోహాకిట్టము 1 భాగము, తెల్పరాతీచూర్లము 1 భాగము 

ఒకింత నునుజాని చెండుకలు వీని -నేకముజేనీ ేంకసాలుబోవి 

యుడికించి రెండురుగాములునూరి గుండము గా పొడవుగ నొక 

సను మైమూకుడునుజేసి యొండించి మూనలోగసము బోని 

పెన మూకుడును మూసీ చీలనున్ను లేపనముజేయవలయు, ఇదియ 

వ జమాషయనంబడు, ఇది రసమారణమునం దుపయోగించు, 

పాతాళయ౦త్రము,. 

న్లో] హస్తం (ప్రమాణం సిమ్నంచ గ_రంకృ త్వా (వయత్నత; | 

తస్నిక భాండంచ సంస్థాప్య తథాన్యం పాతమాహా శేత్ | 

తసి న్నాహధవర్షంచ ద త్వాన్యంచ ఫరావకమ్ | 

ముఖే సంస్థావ్య ఫీడ్రాణి కృ త్యావైక్వ శరావశే | 

సరావనహితం పాత్రం గరప భాజే న్యసేత్ { 

నంధి లేపం తత; కృత్యా గర నూపూర్య మృత్స్నయా | 

పశ్చా దగ్నించ (పజ్వాల్య సాంగశీతం నముద్ధ శేత్ | 

పశ్చా త్త త్పాతమధ్యస్థం పాతంయుకా్య నమావాచేత్ | 

తదంతస్థంచ త క్షైలం గృహ్తాయా ద్వ్యిధిపూర్వకమ్ | 

వపా తాళాఖ్య మిదం యతం భావితం శంభునా స్వయమ్ | 

తా, ఒకమాూరలోతుగల పల్ల మును(దవ్వి ఆందు "వెడల్పు. 

నోరుగల కఫాండమునునిచి మతీయొకకుండలో నౌపధమునునిచి 

యూవధముండు కండనోటియందు రం! థమలుగ ల మూకుడు 

నునిచి ఆ మయూకుడుగోడ-చే యీకుండను పల్లీ ములోని పాత ప 
నునిచి సంధి లేపనముజేసి యాపల్ల యను మట్టితో మూసీ దొనియ 
నగ్ని నునిచి మూకుడుయొక్క_ రంభమయువలన | క్రిందిభాండ 

ములో తెలము గాని | చావకమగాని (సవించు, దానిని సాంగశీశలమున యు క్టిచే 
గహింసవలయు, ఇది యపాతాళయంత్రమవంబడు, ఇది ఈశళ్వరునిచే జెప్పంబడు, 
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తేజోయం [త ము, 

న్లో! భాం జీఎ “ర [(పమాగేన (దవ్యంస్థాప్యం (పయత్నతః | 

తన్ముఖే ద్వినళీయం త్రం సంస్థాప్యచ నిరోధయేశ్ | 

పశ్చాత్త జ్యాల్య మందాగ్నిం జలగ దతోర్థ 1 మత్రశే | 

తత్త ప్తం నలికాద్వారా నిస్స్పార్యంచ వునఃవునః | 

సీచస్థనళి కావ_ క్షే) భాండస్థాప్యం ద్వితీయకమ్ | 
తస్మి న్నర్క_శ్చ నంథార్యో గృహ్లీయాత్తు విశేషతః | 
'లేవబోయం(త మిదం ఖ్యాతం తథానై్య ర్ల ంబికంవుతమ్ || 

మా తా, పెద్దభథాండమును జేనీకొని చాని . 

= కర్ణ భాగమువరకు జౌషధదవ్యములనునిచి 
్ డానినోటియందు రెండునగొట్లములుగల యం 

(త్రమును దగిలించి సంధిలేపనము జేనీ పెభాం 
డము లో నుదకముఖబోని (కింద మంచదాగ్ని తో 

పాకము జేయవలయు, ఆయుదకము కౌగి 
ట్ యున్లం'జై న నళకామాలముగ్య దానిం డీవీ 
ip క వేనీ మరల శీతోదకమును బోయుచుండ 111.45 

కా వలయు, (కిందనుండున లికౌముఖుయున గాజు 

” 

——__——_—_— ల. 
——=——ా 

మొదలగు పాతల నునిచి (డావకమును డీనికొనవలయు, ఇదెయ తేకశోయంతే 

మనంబడు, దీనినే మటికొండరు అంబికౌయంతమనియు వచిం చెదరు, 

గల త్ 

రం / 
ఇ) వై ఆ 
91 

న్ు. 



(శ్రీరస్తు, 
y=) 

బనవంజీయము. 

మహాప్రుట ము, 

శ్లో భునచౌరనశేగ శ్తేహ _సద్వితయమాత్రశే। కరీమైరర్ణ పూ శ్లేచ 
ము(ద్రితంద శరావకమ్ | సంస్థాప్య చాన్యకారీమైః పూరి తే 
శుభగర్తశే | అగ్నిం (ప్రజ్వాల్య శీతేచ గృషహ్లీయాత్తు శరా 
వకమ్ ఏత నృహాఫుటంచవో_క్తం కృతభిః పూర్వసూరిభిః ॥ 

తా, 2 మారలు చదరముగ 2 మూరలు లోతుగనుండు పల్లమును (త్రవ్వి 

ఆందు సగమువరకు మయేుకుపీడకల బరచి చాని మధ్యమున యౌషధళరావమును గాని 

మూసను గాని వునిచీ దాని పె యేకుపిడకల బరచుటచే నా పల్తమును నిండించి 

యక్ని నునిచి పుటందిడి సాంగశీతలమన యౌసధమును [గహింపవలయు, ఇది 

మహా పుటమని వూర్వీకుల చే జెప్పంబడియె, 

గజ ఫు టము, 

శ్లో! ఘనచా రనశేసార్ధ హే చైవతు గర్శశే | 
పూరగవ ద్ది పతయే చాగ్ని _న్తత్చుటం గజనంజ్ఞ తమ్ | 

మాహిషం వే_గ్గినంక్లేయం సూరిఖి స్పముదాహృతమ్ || 

తా, ]క్రే మార చదరము శ్రే మూర లోతుగల పల్ల మును (దది దానిలో 

ఎకమప్రకారము పుటంచిడుటయే గజఫుట మనంబడు, దీనినే మహిషఫుట 

మనియు పెద్దలు వ చిం చేదరో, 

వరాహ పటము, 

శ్లో! అరత్నిమా(శే గేయ ద్దీయశతే పూర్వవత్పుటమ్ | 
కేరీషా గ్నాతు తతో) కొం పటం వారాహసంజ్ఞి తమ్ | 

తౌ. యార్మపమాణముగల పల్లమును (తవ్వి దానియందు మునుపటివలెనే 

ఫుటంబిడుటయ వరాహా పుట మనంబదు, దినియం దేరుపిడకల నుపమోగింపంజను, 
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కుక్కుట ఫుటము, 
శ్లో! విత స్రిమా(త్ర గ।క్లేయ త్పుట్యశే తత్తు కాక్క_టమ్ | 

తా, జానెడు చదరము జూనెకులోతుగల పల్ల మును (త్రవ్వి దానిలో చె 

(ప్రకారము పుటంబిడుటయ కుక్కు టపుట మనంబడు, 

కపోత పుటము. 

న్లో! విత స్పి వూ[తశేగ్తైనప్త భిర్యాథ చాష్టభిః | 
వన్యోక్సలై ః వుటంద త్తం తత్తుకా పోతనంజ్ఞ తమ్ || 

| 

తా, జానెడు చదరమును జానెడు లోతుగల పల్లమునుతవ్వి అందు 7 లేక 

8 వీడకలతో ఫుటంవిడుటయు కపోతఫుట మనంబడు, 

గోవర ప్రుటము, 

శ్లో॥ చర్ కృత కరీపూగ్నా భూమా వేవతు యత్పుటమ్ | 

నీయ లే తత్తు కృతిభి గోవరం నముదాహృశమ్ | 

తా, ఏరుపీడకల చూర్షమును భూమిపెబోనీ దాని మధ్యమునం దౌషధము 

నునిచి చేతీతో చాగుగనదిమి యగ్నినునుచు టయ గోపరఫుట మనంబడు, 

కుంభ ఫుటము, 

కో మృద్ధృటన్యతు ఇ (డ్రాణి కృ త్వాంగుళసమానివ్నై | చత్వారిం 

క_్తత స్తస్మిక శీతముల్ముక చూర్లకమ్ | అర్ధమాపూరయి 
'తాంచ ముఖే దద్య్యాచ్భ శానకమ్ | గర్పశేన మృ దాలిప్వా 

ఛాయాశుప్కుంచ కారయేత్ | తస్టిన్నంగారకాళ౯ శీష్య 
చుల్యాం వాకేస్టకానుచ | నిధాయ. (తిదినాచ్ళీతం గృహీ 
త్వపధ మూహనెత్ | వతత్కుంభ ఫుటంజ్టైయం కథితం 

ఇా శ్రుదర్శిలః || 

శా, మంటికుండక ధో భాగమున 1 అంగుళే| పమొణముగల 40 ఛి దయుల3 

యీకుండకర్ష భాగమువరకు బొగ్గులబోని దానిపైనాషధమునునిచి యాకుండమూతి 

(పమిజెితోమూనీ. వీల మన్ను లేపనము చేని నీడ నెండించి పొయిమోదనునిచి యాకుం 

(పమిద్నెపై నగ్నినిడి ఏ దినములు పాయి, కించ మంటవేయవలయు. మంట చల్లాకి 

పీదప సాంగకీతలమున యౌాషధమున్ము? గహింసవల యు, ఇనడియ కుంభ ఫ్రుటమనం బడ 



(శ్రీరస్తు, 

తాళపత్రలిఖత బసవరాజీయముయొక్క_ "తెనుగు తాత్పర్యములోని 
మా (త [పప్రమాణవివర ము, 

7 భాంనాా 

చతుర్వల్తం = రి గరిగింజలయెత్తు అశం = తోేదిగింజ (పమాణము 

లేక. కి చిన్న ములయెత్తు మాపద్యయం = ఫ్ర చిన్న ములు 
నిమె_కం = మాడయుర్తు కరం = ముప్పాతికయెత్తు 
వల్లద్యయం = 4 సురిగింజలయెత్తో' అక్ష _ 82 పలములు 
మాషం = మినుపగింజయెతు 

కుం'ఛం = “తూము 

2 పలములు = 2 మాడలయెత్తు అర్థ శలశం = ఇద్దుము 

5 పలములు = 5 మాడలయెత్తు స్య _ 6 పావుసేక్త పల్ల యుగ్మం = 4 గురిగింబంలయత్తు _ లా 
య - నిష్మ_ద్యయం = 2 నూడలు 

పలం = పాఫుే . 
౦ లుగ అక్షం - శ మాడలు 

హోడశపలం = 4 సేర్తు (దోణము = 4 తూములు 

శాణం == 10 చిన్నములు (ప్రస్థం = తూము 

నిప్కా_ర్భం = క్ చిన్నములు కరం = 4 నూడలు 

కరం = 4 మాడలయెత్తు బిడాలపతకం = పిల్లి యడుగంత 
ల వీ 

కుడవం - 4 షలములు నేరు = 1 పలములు 

నిష్క_ం = మాడయిత్తు తులమన = 100 పలములు 

(ప్రస్థం = 4 సేర్దు లేక 10 వలములు డ్వొపలం — చేరెడు 



(శ్రీరస్తు, 

(గంథాంతర (కమాణ నూ(తావివరము, 

——— ~~ 

పరమాణువు మొదలగువాని వివరణము, 

శ్లో! జాలాంతర గతే భానా యత్పూత్మం దృశ్య శే రజః | 

తస్య త్రింళ_త్తమోభాగః పరనూణు న్నఉచ్యతే | 

తౌ, నూర్యకిరణములు కిటికి మొదలగవానిలో (పసరించునపుడు ఆందు 

గానంబడెడి అణువులో 80 వ భాగము పరమాణు వనంబడు, 

శ్లో! (తన రేణు ర్ఫుధె ః|పో క్ష (స్ర్రీంశడ్సిః పరమాణుఖి। | 

(తేనశేణుస్తు పర్యాయ నామ్నా వంశీ నిగద్య తే |! 

తా, 850 పరమాణువు లొక త్రసశేణు వనంబకుమణియు నీ తీస శేణువుని 

వంకియను నామాంతరముకూడా గలిగియుండు, 

నో జూటాంతేర గతే స్ఫూర్య కరై ర్యంళీ విలోక్య్ళ'కే | 

వడ్వంశీభిర్భరీచిస్స్యా తాభి వ్షజ్బిస్తు రాజికా | 

తిస్ఫభీ రాజి కాభిశ్చ నర పః (పోచ్యతే బుధైః | 

తా, కిటికి మొదలగువాటియందు (పసరించెడి నూర్యకిరణముల చే గానం 

బబెడీ నలుకువవంకు యనంబడు, అట్టి 6 వంకు లాకమరీచియనియు 6 మరీచు 

భాక రాజిక యనియు లి రాజి లాక సన్న యావగింజయె త్తనియు బఅు౦గు, 

శ్లో, యవోష్ణ నర్గవైః (వోకో గుంజాప్యాత్తు చతుష్టయమ్ | 
య | 6౬ యు యాం జావ స్ట్ (7) 

పుడ్భిస్తు ర_్తికాభిస్స్యా న్మాషకౌ హేమథాన్యకా | 

తౌ, మటియు రీ ఆవగింజ లొక యవగింజయనియు 4 యవగింజ లొకగురి 

శీంజయె_త్సనియు 6 గురిగింజ లొక మొషమనియు జెప్పంబడు, మటియు నీ మాష 
మునకు హేమమనియు ధ"న్యకమనియు నామాంతరంబులు గలిగియుండు.. 



14 జొవధమా(తావివరము, 

శ్లో! మా పైక్ళతుర్ని ళా ణస్స్యాద్ద రణ స్పనిగద్య తే 
టంక స్పఏవ కధిత _స్తద్వ్యయం కోల ఉచ్య లే | 

కుద్రభో వటక కై! ఎవ వంతణంన నిగద్య తే I 

తా, మటియు 4 మాషములు నొెకశళాబుమనియు ధరణమనియు టంకణ 

మనియు. జెప్పంబడు, 2 శాణఘయలు ' నొకకోలమనియు తు దభమనియా వటక 

మనియు వంకతణమనియు బజంగు, 

శో కోలద్య్వయంచకర్భ స్సా్య త్వ(పో_క్షఃపాణిమాని కా | అక్షం 

పీచుః వాణితలం కించి త్పాణిశ్చ నిందుకమ్ |! బవిడాల పదకం 

చైవ తథా పోడకికామతా |. కరమవో్యోహంనవదం సువర్ణం 

కబల(గహమ్' ఉదుంబరంచ పర్యాయెః కర్ష వవ నిగద్య తే! 

తా, మజీయు 2 కోలములు నొక కర్ష మనియు పాణీమానికయనియు అక్ష 

మనియు పీచువనియు పాజితలమనియు కించిశ్చా శియనియు తిందుకమనియు 

బిడాల పతకమనియువోడఖిక యని యు కరమధ్యయన యు హంసపదమనియుసువర్హ 

మని యు కబళ్ళనహమనియు వుదుంబర మనియు జెప్పంబడు, 

క 3G 3 « నొ! సె ఫ్ గే హైాభ్యా మర్గపలం శు_క్లి రష్టధికా తథా | 

శుక్రిభ్యాంచ పలంజ్ఞై యం ముసి రా|నుం చతుర్థి కా! 

(పకుంచ ష్టోడళీబిల్వం సలమేహ [త్ర కీర్త్యతే | 

తాం నుణియు 2 కగ్గ యులు నౌక అర్థ పల మని యు శు _క్టియనియు అష్షధిక 

యనియు 2 శుక్రులు వొ వలమనియు ముప్పై యనియు ఆ(మమనియు చతుర్ధి క 

యనియు ప పపంచమని యు పోడకరీ శీబిల్యమనియు జెప్పంబడు 

నాశ గ ఇ - ఆ we PR పలా భి "గం (వస్ఫతిశ్హై ౯ తూ (వసృతశ్చ నిగద్య లే | 

(పన్ఫతిభ్యా మంజలిస్సా క త్కుడ వోర్ల శ రావకిః | 

అష్టమానంచ సష్థైయం కుడ వాఖ్యాంచ మాని శాః। 

నరఃతోన పలం తధంతే్ వేయ మంత్ర విచతువా 8॥ 
లు చ Ca షా 



బిహభమా(తావివరము, 15 

శా, మటియు 2 పలములు నొక పస్ఫతయని యు (పస్ఫతీయనియు p (పస్ఫ 

తులాక యాంజలియనియు కుడ వనునియు అర్ధళ రావకమనియు అష్టమౌనమనియు 

2 కడవము లాకమౌనిక యనియు శరావమనియు అష్ట్రపలమ నియు అన, 

" న్లో! శరానాభ్యాం భ ధ వేత్స స్థ స్ట శ్నతుః(ప్రసె చకార 

భాజనం కాంస(పాతంచ చతుష్షష్టి పలంచ తత్ 

తౌ, నముఖియు 2 శరావయు లొక పస్థమనియు 4 (ప్రస్థము లొక ఆఢకమ 

నియు భాజనమనియు కాంససా(త్రమనియు జేస్పంబడు, ఆఢకమన 64 పలములు, 

॥ చతుర్శి రాఢనై ర్షో)ణః కలశో నల ్బ ణోన్ననా 

ఉవ్మానశ్చ భుటోరాశి క్షఫ్రణపర్యాయ సంజ్ఞ కౌ | 

తౌ, మటియు 4 ఆధఢకములు 1 (దోణనునియు క లశవునియు నల్బణమనియు 

వున్మ నమనియు వు న్మానమనియు ఫఘటమనియు రాశియనియు బబజిగు, 

న్లో (దోణాభ్యాం ఛూర్చకుంభాన చతుష్షష్టి. శరావకః | 

శూర్చాభ్యాంచ భ వేద్దో)వాహోేగోేణీచ నాన్న తా || 

తా, మటియు 2 [దోణము లొక శూర్చమనీయు కుంభమనియు 2 కూర్పము 

"లొక (దోణియనియు వాహమనియు  గోణియనియు జెప్పంబడు, చోణీయన 

నో 

64 కరావములు, 

శ్లో (దోణీ చతున్టయం ఖారీ కథితా సూవ్మబుద్ధి భిః | 

చతుస్పహ్మన పలికా పళ్ళిన త్యధికాచ సా ॥ 

తా, మణియు 4 (దోణులు] ఖారియని జెప్పంబడు, ఖారియన 4096పల్హులు, 

క్లో! పలానాం ద్యినహ్నస్రంచ భార వకః (పకీర్థితః | 

తులాపల శతంచ్లేయం నర్గకె) వైవనిశ్సృయః | 
ల్లా Na) 0 

తా, 2000 పలము లొక భారమనియు 100 పలము లొక తులమనియు 

జెప్పంబడు. కౌవున ముందు జెప్పంబోయొడి |పమాణంబులనన్నిటిని యిడ్మేపకౌర 
ముగా సనెటుంగ ందన్, 

శ్లో! మాష టంకాకు బిల్యాని కుడవః (పన్ధ మూఢకమ్ 
రాశి రోణీ ఖారికేతి యధో త్తర చతుర్లుణాః | 



16 ఓిొవమధమా(తావివ ర ము, 

శా, 4 మౌషము లొక టంకమనియు 4 టంకములు నొక అతీమనియు 

4 అక్షములు నొక చిల్వమనియు 4 బిల్వములు నొక కుడవమనియు 4 కుడవములు 

నొక ప్రస్టమనియు 4 (ప్రస్థములు నొక ఆధఢకమనియు 4 ఆఢకములు నొక రాశి 

యనియు, 4 రాసులు నెకనోణియనియు 4 గోణులు నొకఖారియనియు నెజబుంగ 

వలయు, ఇక పచ్చివిగనుండు (దవ్యపరిమాణంబుల వచిం చెద, 

త్రో గుంజాది మానమార భ్య యావ త్చ్య్యా త్కుడవస్థితి | 

(ద్రవార్ష / శుష్క.(ద్రవ్యాణాం "తావ న్సానం సమం మతమ్ | 

(పస్థాది మాన మార భ్య ద్విగుణంతు (ద్రవార్ష)యోః | 

మానంతథా తులాయాస్తు ద్విగుణం నక్వచిత్. నృతమ్ ॥ 

తౌ, ెజెప్పిన పరిమాణంబులలో గుంజాపమౌణము జబంందలుకొ ని కుడవ 

(పమాణమువరకు రసార్ద )శుష్క_ద్రవ్యంబులను నదమూంశంబులుగను పప్టాదిపరిమో 

ఇంబులకు రసార్హ్ర దవ్యంబుల ను శుష్కు_(దవ్యంబులకన్న ద్విగణంబుగను స్వీకరింప 

వలయు, ఐనను తులమను (పమౌణ ప దిగుణాంబుగ జెప్పం బడదయ్యె, 



గంధారంభ ప్రతిజ్ఞ. 

యుగోపయు క్ష [౫ ౦థములు 

ఆయు క్వేద్మ పశంస 
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కపా నాము 

(త్యోహీక జ్యగమునకు గుడూబ్యాశణి 

క పాయము 

పురాణజ్వరములకు మహాలవం గాది 

39 

క్ర 

108 

19 

29 

చూర్ష్మము 109 

“ఎరాణజంన కృయాదులకు 

ఏలాదిచూర్ణము 49 

ఏ కొహి పి కాదజ్వరములకు నించాది 

చూర్ణము 110 

జరయులకో సుదర్శసచు "గ్లము 1]| 



ర్ 

విషయము. పుటసంఖ్యు, 

'సర్వజ్వరము లకుజ్వర భెర వచూర్ల ము il2 

సర స్రజ్వార ములకు అమల కాది చూర్ణ ము] 18 

దుష్ట్వరములకు వహారీత క్యాదిచూర్లము 53 
శు లా 

దుష్తజలజనితజ్వరము నకు కిరాతాది 
రా 
చూర్ణము 114 

జ్వర ములకు లామాడొతేలము 99 

శీత్రజ్వరములకు హస్తీ్కర్టిక_తెలము 9 

సర్వజ్వరములకు అంగారక తెలము 115 

జ్యరములకు లాకూదీ తెలమయు 116 

విషమజ్యరములకు మహాల మాది తేలమయు 33 

శీతజగము నకో కట్టర్నతెలము 117 

ఎకెపోకొది విషమజ్వర ములకు 

మహాకట్టర తెలము కం 

విషమజ్వరములకు బృవాత్చిప్పల్యాది 

_తెలము 118 

ఏ కాహికొది జరములకులా కూ 

భూ తాంకుళ-తెలను 119 
జ్యరము లకు హ_న్టీకర్లి క "తెలయు 120 

జ్యరాదులకు (కము కౌదిరసాయనము 121 

జ్విరములకు ఎజ్జ వాలుడు లేవ్యాము 122 

సహా దేవిఘృతము 128 

తీరపట్పలఘృతము ,) 
దళమాలషట్పల కసత ము 5 

ద్వితీయ (ప్రకరణము, 

సన్ని పాతోత్న'త్తికారణము 125 

త్రయోదళ సన్ని పొతసామా న్య 
నిదానము 126 

సన్నిపాత సామాన్యలక్నణము 187 
అసాధ్యసన్ని పొతసామాన 

నాడలశ్షణయ 129 
మృత్యుధాతులమణము 19 

సన్ని పాతేజ్వర సామా న్య|పమా ణము సై. 

విషయము, పుటనంఖ్య, 

సన్నిపాత నామత తా ధ్యా 

సాధ్యములు 130 
సంధికసన్ని లక్షణము ]81 
తౌం| దిక సన్ని లతమణము 182 
(పలాపన్నిలక్షణము 138 
చిత్తవిభ మసన్ని లక్షణము 184 
జివ్వూక సన్ని లక్షణము 1835 

కర్ణికసన్నిలమణము 186 
పూరో్యో కృసన్ని పాతసా ధ్య 

నాడీలతీణము 137 
సాధ్యనన్ని పొత వివరణము 99 
అపసాధ్యసన్ని పాత వివరణము 5 
రగ్టాహసన్ని లక్ష ణయ 188 
ఆంతక సన్ని లక్షణము 189 
భుగ్న సే తసన్ని లత్నణము 140 
కంతేకుబ్దన న్ని లశ్నుణము 14] 
ర క్త షీ విసన్ని లక్షణము 142 
శీతాకగసన్ని లఅశ్నణము 148 
అభి న్యాససన్ని లక్షణము 144 
సన్ని పాత భేదములు 145 
శీతాంసన్ని పాత వివరణము 59 
దాహోడ్య।౫ సన్ని పాత వివరణయ 13 

సన్ని పాతదిన పమా ణము 146 
(త్రయోదశ సన్ని ఫాతవిశేషయులు 147 
పిస్ఫారక'సన్ని తపాతల క్షణము y 
అకు కారిసన్ని పాతల క్షణము 148 
కంపనసన్ని పాతలత్నణమయ 59 

బభ్ఫుసన్ని పాతలక్షణము 99 
శీఘు9కారిసన్ని పాతల క్షణము 149 

ఛల్ల సన్ని పాతేల క్షణము 39 

కూటపాలకసన్ని పాతల క్షణము 9 
సం మోవాసన్ని పాఠల కణము 150 
పాలక సన్ని పాత్రల క్షణము 151 



విషయము ఫపుటసంఖ్య, 

యామ్యసన్ని పాత లతుణము 151 
[కకచసన్ని పాతేలక్షణము 152 

కర్క_టసన్ని పాతల కణము 93 
వె దారికసన్ని పాతఠతలతేణము 158 

సన్ని పాతస ప్తనిధదోపమౌార 

కోప్మదవములు 154 

రో గారిస్ట తీథి వారనక్షుక్రయములు 155 

రోనోత్స త్రీకభాకుధనక్నుత్రమలు 156 

దూతలక దన గసా ధ్యాసాధ్యములు 157 

సన్ని పాత స ప్రవిభదోష 

సాభ్యల కణములు. 

ఆపథ్యజనిత స ప్ప విధభదోపల కణము 

కీసంగమదోపలక్నణయు 
విషమచోషలతుణము 

విషవుశీత దోప.లతమణము 

పీత జివ్యాకదోపలతుణము 

రక్త జివ్వాదోపల క్షణము 

కృష్ణ జివ్యాక దోపలక్షుణము 

శ్వేత జివ్వాక దోపల కృణయు 

సష్టవిధదో వడిన ప్రనూణను 

భా పధ పయోాగ కౌలము 

స ప్తవిధదోప చూరకోేప డవములు 
సన్నిపాతస సేనిథదో పక్కుత్యు 

నాడీలమణము 

ఆసాధ్యరిేగ చికి ళ్చావళ్యకత్వము 

సదైద్యలకు ము | 
సప్తవిభదోష 'న్నిసాత సాధ్య 

లతణములు 

సన్ని పాతస ప్త౧ధదవోషములకు 

కాలకూట సము 

సన్ని పాత భి రవము 165 

సన్నిపా తౌద లకుఆ వ్షటాగ్ని కుబూర 166 

సన్ని సాతేము౬-3 రాజాగ్నికుమారము 19 

94 

158 

99 

93 

99 

160 

93 

33 

3) 

16] 

168 

33 

99 

క 

150; 

161 

విషయము, పుట సంఖ్యః 

సన్ని పాతములకునవరోహాగ్ని కమర 167 
సన్ని సాతములకు పతా గ్నికుమారము 

దివ్యాగ్ని కుమారము 168 

సన్ని పాత ములకుమహాతరు ణార్క.మ 3 
సన్ని పొతములకు సమగర చ్చి 

తరుణొర్కు. యు 169 

సన్ని పా తౌదుఅకుఅమృతే సంజీవనీ- 

సము 170 

సన్ని పా తాదులకు ఆనంది రవము ౧, 

సన్నిపాతిములకు బహ్మోస్రరసమ 171 
సన్ని సాతాదిసర్వగోగ ములకుశీ తాంకు 

సమె 172 

సన్ని పాతములకమృతో శ్రా పనరసం 178 

సన్ని పాతములకుమృత సంజీవనీర సము 174 

సన్ని పౌ తౌదులకుమృత సంజీవనీ 
రసము 175 

సన్ని పాతములకు మహాగంధనూర్యు 
రసము 176 

సన్ని పాతములకునూ చికౌముఖర'సము ,, 

సన్ని పాతములకు భేతాళ రసము 177 

సన్ని పాతీములయందునూ చి కౌభ రణరస,, 

సన్ని ప్వార్థేమ్మలక్షుర సరా జేంద్రరసము 178 

టి (ప్రకర ణము, 

మస శాయదోమలత నము 

వాత సానములు 

పీత సేనములు 

శ్రేష్టుస్థానములు 

హెళాదీధాతువులఅవసా విశేషము 

వా తాదిదో హెద్యవస్టైలమణము 

వాతపి కెౌెరములు 

పిత్తవికె కౌరములు 

శేప్మవికౌరములు 

180 

181 

క్ 

99 

99 

182 

99 

188 
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విషయము, ' పుటనంఖ్య, 

దోషలతుణముల నెటుంగునుపాయము ]88 
బుతు భేదమువలన వాతారులకు 

అవసా విశేషము 53 

శ రీరజరోోగ ముల కాషధ శద 
క్వరణములు 184 

వాతా దిదేవ చికి తా భేదవివరణములు 90 

లఅంఘన ఖభేవము 185 

దోష భేదము చేగోగ భేదములు క 

సర్వగోగ సా థ్యాసా థ్యవివర ణములు ః 

మూత్రపరీక్ష కమ త తృాద్య 

లక్షణములు 

దీర రోగి యొక్కు_ మో (తప రీకూ 

కమము 180 

రోగవి శేషయులమ్మూ తల కణము 190 

వా తాదిగోగమూా[(త్రలవమణము 19] 

దీర్గ రోగిమాతలకుణములు 192 

(పకారాంతర అసాధ్యమా[తలమీణము 99 

చతుర (పక రణము, 
థి 

క్షయరోగోత్స ల్రికొరణమ “198 
తయరోగ కారి చీభూత పాపములు 194 
తృయరోగచ్వరూపము 9 
తయరోగ పరిహారము 9 
(పకారాంతరతీయరోనోత్ప త్రి ' 

కౌరణమ 195 

తయరదోగభూపములు 19 

రాజయక్నుల క్ష ఇము 197 

వారక్షయలతఈత్నణము 99 

వీ త్తతోయలతుణము 53 

శేవ్మతుయల త్నణము 99 

సన్ని పొతక్నయల క్షణము 9 0 

వాత శేప్మక్షయల క్షణము 
(ఆ 

వాతపి_త్రశ్షుయ 

పిత్త శేష్ముతుయ 

ర_కపి త్రక్షుయ 

శనక్నుయ 

వోగ రాజక్ముయ 

ర క్షక్షయ 

చతురిధభక్నయ 

ఏకాడశ మయ 

కయరోగ 

186 | క్షయోప।దివయులు. 

185 కయఏశకెదశళశరూపష (డూపత్రీదోష 

93 

99 

99 

939 

99 

59 

99 

93 

వుటసంఖ్య, 

193 

99 

99 

3) 

199 

39 

99 

33 

200 

20] 

202 

శోపు వివరణము 208 

సర(రోగ భేదవివర ణము 204 

రోగ సా ద్యాసాద్యములు 03 

క్షృయరోగములకు తాళకసీిందూరము ౧, 

కృయపాండుకౌమిలకు శీమదగ్ని 

కం మొ*రము 206 

._మయాదిసర్వరోగములకు 
పూర్ణచ 0 (దోద ములకు 207 

క్షయాదులకు మహదగ్నికుమాూరము 208 

మండరారగుణము 21] 

క్షయాదులకుజీర్ణ మండూర చూర్ణ ము 99 

సర్వతయములకు కాంత్ వల్ల భ రసము 2]2 

ఈయరోగములకు లోక నాధరసము 21రి 

క్షుయరో గములయంగు పథ్యము 214 

కృయరోగ ములయందుప భ్యము 99 

పంచమ (పకరణము. 

పాండువోగనిదానాదులు 

వాత పాండుదోగలతుణము 

పీత్తపా ౦ండురోగలతుణము 

శ్లేష్ముపాండురోగలతు ఇయు 

215 

216 

?9 
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విషయము, i పుట సంఖ్య, విషయము, పుటసంఖ్య, 

సన్ని పాఠ పాండురోగలత్నణమ 217 పాండురోగములయందుపధ్యము _ 288 

మృ త్పాండురోగల కణము 00 | పాండురోగవ ముల ప ధ్యాపథ్య ము 984 

(పకారాందరపాండురోగ లక్షణము 'పాండురోగ చికిత్సవి ధనము 99 

పూర్యో క్షపంచపాండురోగ మార 'శ్లోస్థ్ట నిచానము 99 
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ఏకాం౫ వాతలత,ణము 25 

ఏకాౌంగ వాత మునకు స్పర్మాకిరగయు. 
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భోగ వాతము నకు ఏరండమయాల చూర్ద ము 99 
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క్ష కొ వాతమునకువాత శేసరీరసణు 
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నిషయము, ఫుటనంఖ్య, 
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ంతీ హమపానము 393 
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నేచ్యక కావలక్షుణము 89) 
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వటిక ము asp కన దు ఊర్ధ్వ కాసమునమలంోలాదిదార్డం 40] మనసుక కతా దవత 
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చూర్జ్యయు 402 నగ్వశ్వానములత క్యాపకాశే కర 

కుష్టకాసల క్షణము రసము 418 
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అసాధ్య శేప్మకోనేపచవములు 100 'యమళహిక్కాలవణము 
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మేవారోగనిదానము 
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సీక్ర తా మేహలతు ణము 
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వటీక ములు 45 | చామాదికూరుము 33 
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సర్వ శేంహుములకే చం దోదయరసయు45ర వాతపి త్రలక్షణయు 33 

నువాళూలల క మూ తౌ తీలక ణము 39 
శూ సాక స్ట్ మేహావీటి కాలకుణయు wr మూత జన రలత్ను ణయ 468 

నుకావికకా చికణతొ Nu మాము శస? మూ సోత్సంగలశ్న ఇయు 99 

మేహ వ గాచిక్త్న ఇ" వగా తత్ను నలశ్ము ఇయు 99 
సేకాములనంగు పశ్యము 458 య్యూత్మగంధిల కణ" 469 

మేహములయం పప శ వ 459 య్యాత్రశుక్రలర్నణాన ఉం 

మూ్యతక్భంన నిదానము “| ఉప్ప వ "తల కణమా: 5 

ఎాతమ్యూత్ర నన్న త లక్కణము 9 మ్నాతపానలత్నో౯ _ 470 

మే త్యయూత్రక్ష? నలగ సము ' 460 విడ్విఘాతల క్షణ 9) 

ష్య ఎ - [ సమము | వ స్తికంచల ఎన్న 39 
స్తా వె న NU Py ఎలు కదం రు ఎఎ రూ తాఘాతముగ ాస్హకు til 

వాతేక 2 on నాకళ్ళ నృ) అతుణయు 99 యూ తాఘాతవ కము. 472 

గలకజయాా తెక ద పృైలక్షుణము 461 అళ్ళకీదోగ భేదం. ఇ 

ప్రురీమజ: షం + "హక నచ కలక కలము 2 ఆళ్ళ రీ సా మన్యం 99 

న న్ని సాాతగు తళ సన I కము 3 వా తౌగ్మరీలమణ 178 

వ్యాకేన నాటక ద్ని నుని క్రిం వ్ల పిత్తాళ ర్లకుణము 99. 

“య్మూరేక్ళ నంత కరసము 463 శ్రేస్మాళ్ళరీలమణన Ec 
వెక్య శా త్రక్స న్భృగియనకో bu ఇరీలక్న్షణము. ఖ్! 
ల న గ సము అక్మరీమారకోప దవ. 475 

సె చేవ తక ఇ) నకు యష్ట్యాది ఆక ౬కి పాపాణ భేది. 39. 

కపాయము శరత | ox js మునకు “యు శర 

ంఖ్య, | 

ముశ్వ49 

త్ 

ర్స గి | మయము, ట సంఖ్య: 

| 

|| 

_శేమ్మమాతకృచ స్ప ము నకు చ కథర 

రసము 464 
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విషయము, టసంఖ్యు, 

పాపాణవ(జరసము క్! 

శుకాళ్ళరీచికిత్స _ 

శున్లెళ్ళరికి శదం ప్రైఎగియోనము "78 

శర్కరాళ్ళ్మకీ చికిత్స 99 
శర్క_రాళ్ళరికి తిలాదికూరసు 

అళ్ళరికి విషాదివటక ములు 

అశళ్ళరిక్ త్రీవికమరనము 

అళ్మరీరోగములయంకు పథ్యము 

అక్మరీకోగములయం డపథ్యము 

దకము (పకరణము, 

(గవాణీనోగనిదానాదులు 

వాత పహచిలకణము 

ఎెక్య ౫ హణీలతుణము 

శేవ్మగ హణిలశ్ణయు 

ద్వంద్య| తీదోసగహణీ లక్షణములు 

ఆమచవాత, గసాణీలక్షణము 

(కాణీ భేదములు 

(గహణథీకోగో పచార క్రమము 

ఆరతిసారనిదాన కు 

ఆపిసార భేదములు 

నాతౌాలీసారలశ్ ఇయు 

మెళ్యాతిసారలమణము 

నే ప్మాతిస్తారలమణము 

సన్ని పాతాదిపసారలక్షణను 

ోకాలీసారలతణము 

శో కాతిసారక్సచ స్వ సాధ్యత్వము 
రడాతిసారల కణ 

ఆమాతిపారలత ణము 

అసాధ్యతిసారలతణములు 

అతిపార సామాన్యోహడారు యు 
(గహాణ్యతిసానోపబార విది 
చాక్మగసాణికి బడబామ్య ఖర స యు 

3 

3 

479 
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93 

480 

481 

482 

ఫ్ 

488 

39 

39 

[354 
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435 
జ్ 
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487 
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489. 

190. 
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| 

వివయపయము, ఫపుటసంఖ్య, 

వాత గ హాబ్స్ వ(జక వాటరఇము శ్రీ] 

డెక్య గ వాణికి చి కాంబకరసణు 492 
నేహ్మగ హణీకిఆర్క_లోశేశ్వ్యరరసం 49కి 
(తిదోపృగహణికికటజాద్యన లే వ్యాయు 39. 

ఆమవాత్టవా ణీ కి గవా క్య్యాఆకుళర 494 _ 

495 | ఆమకుంఆఅార రసము 

(గహణులకు ఆనందరసము 496 

పిత్తాధికగహాణికి కపిత్రాప్టకము 
ల హుణులకో త కౌభ యను 497 

గహశణికోగోపచారవిశేషయులు శ్రర 
సర్వాతిసారములకుప థ్యాగివ కేక ములు 59 

(గహణులకు వూతికాదియోగము 499 

(గహణ్య షత సార రుల లకు ఆన్ని కర్మవిధి 500 

పాతా తీసారమునకుక నకస సుందర రనం 939 

నభా తౌాచె సార సీత కర। దవ్యములు 50] 

సర్వ గ హణ్యలి సార ములను 

మృతేన నంజేవన్ర సము 33 

(గహణులకు మరీచవటకములు " 502 

(గ్రహణ్యతిసారాయిలకు మదవారణ 

సింహూవ సము 99 

సర్వ హణ్యతీసార ములకు హగిక నాక 

సము ఇ 503 

| కనక సుందరరసము 9 
గ్రహాణీగజశేసరిరదము ' 504 

ఆతిసారాదులయం గు పథ్యము 505 

ఆతిసా రాచులయం డసభ్యయు 99 

ఏకాడన్ల (ప్రకరణము, 

కూపకని దానము 506 

ఉదరస౦ ౧(పా ప్తి 99 

ఉదవరవోగ సామా న్యరాపము 507 

ఈదర సామా నలతంచు 99 

ఊదర కోన వి ఢోసల ఈ [వ 



విషయము, పుటనంఖ్యం విషయము, ప్ర 

| 

ఊదరగోగ సామాన్య చిక క్త్స 508 విద్రధినిదానము 

వా నోదరలవమణము లన శాత వి| దధి ల క్ష 3యు 

చెతో|ోదర లక ఆయు 3 షీ త్తని దధిలక్షణయు 

శేష్ళోదరలతు. 2 ము . శేషమ్మ విడి ధిలతుణము 

సన్నిపానోనర లతణము 509) పండీనవి వధియొక్క_ సొ వము 

జలోదరల క్నణయు 3! నన్నీ పాత తేవి| దధిల క్షణయు 

కీ హూోదిరలర్నుణయు = ఆతఫీఘా త జవి దధ లక్షణము 

బద్ధగుదోదర లతుణము స 1౧), ర క్లమిచధిలక్నణయు 

తు తోదవరల కోణము a అంతరిక వధిలక్షణయు 

జలకాగా ్థరలతోణాకు ద్] వినధిస్తానములు 

ఆపోదర సా ధ్యాసా థధ్యములు ం విధి సావనిన్ష మనము 

వశాసాధ్యలమణములు నె] 2 ఫి సధ సా ధ్యాసాధ్యము' ౫ 

వానోదరమునకు ఆన్ని కుదూరరసము న్1ప. సాధ్య వి వధిలతుణకు 
వాతోదరమునకువ్యో సాదిగణ వాార్ష్యం 5 14 వి పధి సామాన్య చికత్స 
చెత్యోవరమునకు.తె లోక సుందర ' వాతేవి వి దశిసామాన్యచికిత్స 

రసము 3 చి త కాదిలేప హ్యాము 

-శేవ్మోవరమునకతు నై క్యానిరీవ! కికములు 515" రక్షని, దధియ౭నుపళా, 0 

సన్ని పాతోదరమునకుబ్భ: కాదగ్నిముఖ (పీ త్రవి| వధి-రం గుపచారము 
చూర్ణము 10 _ శేష్మవిద్రధికితివృ తాడి తెల ము 

517 ఇరి మెదాదిఘు ఘృ్తేము జలోదరము నక ఏవహ్నీ వీస్యర సము 

ప్లీ హరో దరము నకువం శేళ్వరర సము 

నో వివరములకు (క్మావట్కి ములు 

ఉఊదరములకు క “దళీయోాన్ ము 

ఆనాహగోగనిదొనము 

ఉఊదావర నిదానము 

ఊదావ ర్త సా ధ్యాలమణణము 

అగ్నిముఖ దగార్హ యు 

518; 

319 

20 

నై] 

ఆ నా పనో దావర్త ములకుకూగ సార 

రసము 

రూదావర్త్వమున నమనా కావ చున ము వవ 1 
« fo 

ఖు దార్హము 
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ఛీదశవ రి 
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ఊదర గోన ములయంగు ప, న్యు 

ఉఊరరనోన ములయంచపథ్యము 

ద్యాదళ (పక రణము, 

| (తృహ ఎచొౌనము 

తృశ్తా సా సామాన్యల క్షణ ము 

వాత స బత్భన్తాలమ సము 

ఇ జతృస్తాలతు యమయూ 

ఏ జత్ఫ సాల కు ఘు 
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క్షయాజరృష్టాలమం ము 
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విష మాయు, పుట'నంఖ్య, విపయము, పుట సంఖ్య 

అసాధ్యశృ్చస్టాలక్షుణమా 588 తృసైరోగమునం వప పథ్యము స్న్0 

దాకానిడానము, | దాజారో గయునం స్ట్ పము గ 
' దాజూలోన మునం దస శకము వన్ 11 

మన్యజన్యచాహా అతిణము జా దోగని దానము సన్ల 

గ క్షపిర్రజదాహలక్నుణిములు 589 హృద్రోగ భేవములు టి 

లే హ్రైనికో ధజదాహలక్షణము "| కృమిజహ్భ్యా నోగలతణయులు దసర 

శస్త్ర ఘాత జదా హాలక్షణము న్ ప్రాం వోనోపష్మదవములు 89 

ధాతుతు వూజన్యదాహాలత ణము స నృ్యాదోగమునకుర పాయ నము కా 
కతజదా హలతుణము 540 కెత్య: స్ఫా(దోగ మునకుపంచసారరకన 554 

మర్మాఫినూక జదాజాం క్షణము వ లేవ ఎషువ్యా 1దోగ మునకువృ్చదయార్ల వరన :, 
తృస్త్రుపునర్ను చాన్ సకల్పము సృాదోగము నకుసంజాభ (దరన ము 535 

తృస్త్రకుపర్చ (కీవటకయులు జ| కా (దోడమునకుపభష్టియు హ్ 

తృష్ణకుఖర్జూ రా నక పాయము వ]! ' హృదోగమునంచపథ్యము అ 

తృష్ణకువాలు కౌది లేహ్యయు | దిషా చీల కణము న్్ 7 

దాసాయునకు సె ౦థవకల్పను ౫ | వాత విషాశీల క్షణము 9 
తృష్ణకుదధిమస్తుకల్చ్బము స్శ్తీ2ి ఇ త్తవిషూ-చీలతణము త్ర 

యవసకుక ల్బము 3, ఫేవ్మవిషూ -చీలమణము తం 

వాతతృష్ణ్రకుబచ ర్యాదిక ల్పము 7 విషూచ్యుప (చవములు ఆం 

ెత్యతృష్ట్రతనీ తా గికల్పము 7 ఆసాభ్యవి పరా-చీల క ణు స్5ర 

కేష్మ జతృష్ణకుశారిచాదిక సాయము 518 ఆలసకలతమణము ల 

తృషస్తకుచంద నాగక ల్పము ౫ | విలంవికౌల కణము లం 

ఈ మాదికరనము ని4శీ అసా ధ్యవి పరా -సఅలసక లక్షణము న్5లి 

_రసాదిచూర్భము వ విసూచులకు చికిత్స క్ర 

తృష్టవారయోగనము నకీశీ | అన్ని ముఖరసము 560 
ts (దాదిగ ంతూదషయు | ంకువ టిక యులు ఎ 

దాహమునకుచం[దక ₹ "రనము ౩ | ఒంజీవనీగుటికలు 561 

రసాజిఘుటికలు | విలంచిక అలసక చికిత్స 562 

మృతసంజీవసీపటోకలు ఫ్క్షే6 | * గ మాంద్యని దానము ఇం 

రాదిచూర్లయు ణా ఎన మౌంద్యస్వయాపము 3 

వీ త్రజదాపాయునకు చికిత్స | నాశ్నా ్యారెలత్నణణు 39 

చంద'నాగ్యార్హము | తవూగ్ని లక్షణము. 56కి 
ఫునర్ణవాద్నికై లము 548 = ఎర్షగోగ భేవములు డ్ర4 

రృస్తాగోగయిల సందు పథ్యరు క a గృకారణము 3 
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విషయము, పుటసంఖ్య విషయము, స ఓనంఖ్య, 

ఆమా జీర్ణ లమీణము 565 కపుగోగ భేదములు ర్్ర్ర | 

విద్థాజీర్ణలతుణము . ఇ పుండెరీకళుష్టు బత ణము 59 

విస్తబ్దాజీర్ల లకు ణము 3 విస్ఫో టకళుష్టల కణము ర్ర2 

రస సశ్తేపాజర్ల లమణము 9 పామౌకష్షలమీణము ం 

వాశాజీక్ల లక్షణము 566 గజచరక్శకుసష్థుల క్షణము , 

పిత్తాజీర్ణ లతణము 90 కాకణకుష్థలము ణము క 

శేస్మాజ్ర్ణలమణము 3 కన సత్వ న్కు_ష్టుల కణము 599 

అజీఫోపదవములు | బుష్వట హ్వకుస్థల రణము . 

ఆజ్ర్షయునకు ముఖ్య కరణము 567 (గ శకుష్ణ లతే ణము 53 

అజీర్ణ హారకౌరాగ ము + కొ పాల కుష్టల కు ణము 39 
అజీర్ణ హారి కల్పము 99 ఉ"దుంబరకుష్టలక్వేణము 584 

అజీర్ణ ములకు ప ధ్యాదెచూస్ట ము ౨ మంపిలకుస్టలమణము 

సర్యాజీర్ల యులళ్లు ఆగ్ని మునారగస ముశ్6రి (సనూలికుస్థల కము 5) 

అగ్నిసమౌరరనమః 13 పిచిర్చిక కుష్టలక్షణయు క్రిర్ 

(కవ్యాదరసము 569 దై పాదికకుష్ణలకుణయు (| 
అగ్ని ముఖభమోగ ము వ70 కట్టభ స్థల క్షణము 5 
అగ్నికుమారరసము 9 చర్మదళకుష్టలత్న ణము 53 

అగ్ని మాండ్యవ టిక యులు న్ | దద్రుకుష్ణలత్న ణము + 586 

అగ్ని మబోంచ్యమునకు మారాడి వటిక నిధ్భసషల క్షణము 9 
మును న్ 72 క తారుష్యకుప్టల క ఇయు 35 

అగ్ని మంద ద్యమునశకు తౌ (ముఖ స స్త క్వి తకుష్టలక్షుణయు క్ 

రాగము ,: తేష్టనోగి సా ధ్యాసా ధ్యరులు న్ర్రి?? 

అగ్ని మాంద్యమునకు అర్హ 9కకల్పము. 39 కుష్టగోగచికి త్సాకమము 588 
చిం తౌమణిరనము 578 వాతాది భేదకుష్టలతణము 53 

ఆడిత్యర సము 9 కుష్టగోగ సా ధ్యా సాధ్యులు వరి) 

అజీర్ణ బలకౌలానలరసము వ్74 ఆసా ధ్యకుష్ణలక్నణము 3 
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శుక్రవృద్ధికీ ఛా్రీఫలాషమోగమ ఆ గర్భిణీఛర్జి చికిత్స 9 
కల్యాణఘృతము ౧76” గర తీఅన్నీ మాంద్య చికిత్స ౧01 

"కౌకరంధ్యకు విస్షు_కాంతయోగము 677 గర్భిణీనాతచికిర్స ) 
వంధ్యలకు మహా దాకూ చూర్ణము, నూత్రీకౌవాతమునకుబడబానలరసం 692 
వంధ్యలకు మంజిహైదిఘృతము 679 x8 లే ప్రల పథ్యము 99 

తిలాదియోగము 5» కాత లకు అపథ్యము 693 
గర్భపాతమునకు లజ్ఞాళుమోగ ము 680, 
ఉళేలాదియోగము * ద ., పోడశ (ప్రకరణము, 

ఆ|వామాలరయోగ ము 3) అస్ఫగ్గర నిదానము 694 

గర్భస్థ | కిమి నాశక రరెకాగము 68] వాతాద్యపృగరలక్షణము 695 

ఆభ యాడిరాగాగము 5) శ్ఞాస్సద్దర చికిత్స 696 

శెిండవనూసగర, సీ కిత్స్ 682 "శ్షదారాంతకరసము 697 

మాడవమాస గర చికిత్స ఎ కుసుమనులకు బాల నూగ్యోదయము 698 

నాలవమౌస గర్భ చికిత్స 688 చం దక భారసము ం 

ఐవవమాస గర్భ చికిత్స ఎ నీందూరాదివటకములు 700 

అరవనూస గర్భ చిక్ళ్స 93 పాళాడిఘ్ళతము నా 

ఎడవమౌాస గర చికిత్స 3 జం చ్వాదిఘృతము 3 

ఎనిమిదవమౌా'న గర్భ చికిత్స ౩౩ కొసువరకోగ చికిత్స 701 

తొన్మిదవమౌస గర్భ చికిత్స 684. అస్థిసావలచుణము 702 

పడియవమాస గర్భ చికిత్స 1 అస స్రావనిదానము 39 
గర్చనాలవార చికిత్సలు 3 = శ లౌవరీఘృతము 708 

అహీపత్యచర్ష్మ యు 635 మునల్భాదికపాయము 5 

ఆోానికూల చికిత్స 53 బెలాడిక పొయను 704 

యో నిదుర్మాంసనిదాన క చ్చికిత్స 686 కుసుమకోగ మునందుపథ్యము 9 

గుదభంక చికిత్స 687 కసుమకోగమునం దపథ్యము _ 705 
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విషయము, పుటసంఖ్య, విషయము, పుటనంఖ్య 

మోనివ్యాప త్రినిదానము 705 ' వాతసంకు చికగర్శలతణకూ 7it 
కందచాదికపాయము 706 క్ల స్లాదిలేపయు 71¢ 
ఫలఫఘ్బతము ౩ మూతులుంగాడి లేవము 3 

సిద్ధాస్ట కాడిఘ్ఫతము 709 ఇకుమాలబంభము ం 

వచాడ్యవ లేవాయు 710 సుఖ పసవమ 
యోానికందనిదానయ  ఆపామాగ్గబంధయు క 

చారళభూనికందలతణము 711. గర్మోడరణవిధి 720 

మయోనికందచిక్త్స x3 మ్నతణగ్న శేదనవిధి sy 

ఆఖు తెలయు ౫, సూతీకానోగనిదానము ం 
పీ రజయోనికందలతణ మా 3) _మాలీకౌగోగసామాన్యశచికిత్స 721 

క ఫతయోనికండల క్ష ణయ 712 అమ తౌదికహాయము 5 
సన్ని పాఠజబయె నికందలత్న ణయ 92 చేవదార్యాదిక పాయము 722 
గుడు 'ఎ "దివ క్తి జ్ర వజకాంబికమయ 3 

పిస్టజంబూక లేపము ౫ గర్భవిలాసరసయా 728 
గర్చపాతని దానము 3 గర్భ చిం తౌమణీరసము 59 
గర్భ పావపాతన కౌలము 718- మ్నహగర్న చిం తామణిరసము 724, 
౫ర్శ సావకౌరణయు ం గర బినోదరసము 3౨ 
గర పాతోపడశమయులు . బృ వాత్చూతివినోదరనసము 725 
స్టా నానంతరగళ రో స ద్రవయలు 3 నూతీకౌరిరసయు అ 
(వతిమాసగ క్భాషధ యలు 714. నూతీకావారరసయ 726 
గర్భ పాతమునకుఃలజ్ఞాలు కాది సవదోగనిదడానము ః 

కపాయము 93 "సవరోగ చికిత్స 97 
గర్భపాతే మనకుళర్క_ రాదియోగయు 715. వాతాదికుష్లదు” ల క్షణయ 727 
గర్భచలనయునకు (| షీ చేరాది “వాతో స్పవ్యచికిత్స 9 

కహోయము 99 కఘషదుగలక ణము 9 
మూఢగగృలతమ్షణము 9 కఫదుస్త సవ్య చికిత్స 5 
మాఢగర్భవతి తగ్భేదయులు పీత స శన్వదుష్ట చికిత్స 728 
ఆ పాథ్యయాఢగర్భలకణము 716 ప్రన్నజవనవిధి 33 
గర్యమూలలమణంము అ శతౌావరీపావము 9 
గ ర్భెనురణ హేతు భు 717 సోమదోగని దానము శ 
ఆసాధ్యనర్శిజీలమ.*ము ౫ , సోమరోగ చికిత్స 720 
విక్స కౌక్ళథ గర్భలతమణము ౫ గర్భిణిరోగమలయందు పథము 780 
అానినంనరణలక్షణయు 718: (గర్భితీరోగముఅయం దప పథ్యము 781 



విషయము, 

న పదక {పకరణము. 
a 

చేత రోగ సంఖ్య 

ఆభిష వింద భేదము 

జేశరోగనిదానము 

ఆభిష. ష్టందరోగములు 

చాక భిమ్యందలతో. ణము 

పితా భివ్యందలక్షణము 

క ఫజాభిమ్యం వలతణమయు 

రకా ఫీషష్ణందల తణము 

దోవ భేదయువలనకెలానధి 

ఆమ న్మేతలతణము 

ని రామలతుణము 

శోఫయు_క్షఅతీ పాకలక్షణయ 
వాతౌదిముంధల క్షణము 

వార విపర్ణయల క్షణ యు 

శుకాతీపాకలక్షణము 

అన్యనో వాత లక్షణము 

ఇమా థ్యు పీతేలక్షణయ 

వీవో త్పాతలక్నుణ రు 

సిరాహర్ష లశిణయు 

నల్ల (గు క్షుయంచు జనించు . 

రోగములు 

స్మ వణకు కలతుణము 

ఆవస్థా భే వసాధ్యకు (క వివరము 

ఆ వేణపక్రలతుణకు 

ఆ _వకుక కృ చ్చ) సాధ్యత్వము 

ఆ్మవణకు (కౌసాభ్యత్వయు 

(పశకౌరాంతరజ వణకు కా 

సాభ్యత్వ్యము 

ఆశీ పాకాౌర్యయల క్షణము 

అజకొజూత లక్షణము 
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9 . 
దృఫ్థగతే తిమి£రోగముబు, 

782 (పధమపటలస్థదోమలతృణము 

788. క్వి యపటలస్థదేదలత్న గారు 
, కృతీయపటలస్థతీవిరలక్షణము 

784 చతుర్ధ పటలస్థమిరలక్షణయు 

,, (దకోరాంతరీలిం* నాశస్య్థరాపయు 

, పరిమ్లూయికల క్షణము 

785 రాగ భేదయనలన లింగ నాళ విభరయు 

, పరిమొయి రాగవి శేషలతణము 
196 దృష్టిమండిలగత రాగ లత ణము 

| దృష్టికోగసంఖ్య 

+ వీ_త్రీవిదగద్భృప్టి లక్షణము 

7ప్ట? దివాంధలతుణము 

, క ఫవిదగ్ధద్భష్టిలముణము 
13 నక్తొంభలతణము 

43 ధూమదగ్శలతు ణము 

788 (డా స్వదృష్టి లక్షణయు 

స సకులాంధలక్షణయు 

)3 గంభీరదృష్టిలమఃణము 

39 ఆగంతుక లింగ నాళ నము 

అనిమి_లేజలింగ నాళనలతుణము 

కంటి తెల్ల (గుడ్రుయందు 
యా Gs 

199 జనించురోగములు. 

3 అర్మగోగ భేదములు 

ఎం శు కిగోగలతుణము 
న! 

740 ' అర్జునలకుణము 

99 పిస్టకలకు ణము 

ఎ పీరాజాలలకుణయు 

9) కి బాజపీటి కౌలత ణకు 

3) బలాసలత ణము 

74] వూయాలసలక్షణకు 

_ప్రుటసంకి, 

741 

$3 

742 

748 

59 

7414 

$9 
"45 

39 

39 

746 

9) 

కా) 

39 

747 

37 

7H 

74 

33 

99 

750 

35 



వీషెయము, 

ఉపవాహలత్నుణము 

KU వాడీలతణము 

పక్యణీ అలజ్లమణము 

(కిమ్మిగంధిలమేణము 

న ర్త్మృగోగముఉర్స్పంగపిట్ కా 
లక్షణము 

కుంఫికౌలక్షణమయు 

పోధళకీలవమణము 

వర్త్మకర్కు. రాలకణయు 

ఆరో వర్త లక్నణయ 

కుప్మా_ర(ోలకుణయు 

ఆంజనలకుణయు 

బహుళ వర్త శరతుణము 

వర్తృృబంధలవ్షణము 

క్లి ప్రవ ర్హ్మలమణము 

వ_ర్తృకర్చమలమణము 

శ్యావవ ర్త శ్రవమేణము 

[పక్తిన్న వర్త్మలత్నణము 

ఆక్ష న్న వ ర్ర్హులక్షణయ 
వాతహతవ గ్ర లక్షణము 

ఆక్బదల క్షణము 

నిమేపలతణము 

వోణి తాన్కోలత్షణము 

లఅగణలర్న్ [యు 

బ్సవర్త శ్రైరయేణము 

కుంచనలక్ష్షణయు 

పక్ళుకోపలకశ్న్షణయు 
పక్ళుకాతలక్షణము 

(తీకటు కౌద్యంజనరు 

కి తకౌన్వ్యండవయు 

గ రుడాంజనము 

నయ బాము తము 

నరు డొంచనము 
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సుటాస సంఖ్య, - విషయము, 

70 చే త్రరోగమునకోరన కియ 
9 నే తాంజనయ 

751 , లౌమౌద్వ ౦౫ణనము 

3), రసాంజినాద్యంజనము 

| సె ంభచాద్యంజన ము 

752. తార కాద్యవటికములు 

39 గజకేసరి 

39 చం[దకాంజనము 

29 నయ నామృతము 

౫ కుడ ఏ ర్వాద్య ంజనయు 

5కే, క్రిల పుస్పాంజవము 

3 ' మరిణాంజనయ 

99: దం ద్మ సభాంజనయ 

33; చం దోడయవ ర్లి రి 

93. | నేతరోగములకుదార్యా ని 

7నక్త ద్యంజనము 

ఇ | గిరికర్ణి కాద్యంజనము 
| సమౌంకానర్తి రి 

33 శిలాద్యంజనము 

75్ఫ్ నారికేళొంజనము 
39  నేత్రనోగములకు మహా నారి 

9:  కళొంజనము 

9) ' శంఖాదివటికములు 
39, పుష్పా ంజనము 

756 గడం తాద్యంజనము 

35 గౌ త్యంజనము 

9 [స్పా దర్థింజనయు 

39 ఆగ్హ చం దోద చయ 

757 'డాయకండ ఢ కు చికిత్స 
95 న సేత్రగోగ ములకునపవల్ల భ రైలశు 

జీ 759 9 సరళ. ములయంగు సవ్యుము 

న్నేతనగోగముల, యందపథ్యము 

పుటఫభరఖ్వ, 

759 

760 

761 

9: 

కళ 

768 

764 

33 

765 

LD) 

Le) 

766 

39 

767 

39 

59 

3) 

768 

సత్తా 

769 

70 



విషయము. పుట 
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శంబూకొవ ర్త భగందరలతణము 3 
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చె ల్తీక వణల క్షణము 53! లపనాదిలేపము 
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విషయము, పుటసంఖ్య, విషయము, పుటసంఖ్య, 

D సం్మగహ ణీక ర్మవిపా కతు 7070 
(తే యోవింశ (ప్రకరణము, సంహాణీకోన శాంతి | 3) 

విషనిచానము 1058. గుదినోగ కళ) విపాకఘు 99 ఫీమరు[ దరసము 1054 అర్శోరోగ క గ్మవిపాకి ము 1071 
శట్యాదిరౌగాగ ము ౫ న్షర్హభశతుదానను 39 
ఆభ యాదివట్కములు ౩9 ' మం దాన్ని వాగవిథ 1072 
సర్చా కీరోాగయు 1055 పాండునోగకరువిపాకము 1078 
విషచికిత్స 9 | శిదోచేదనవాసహీత పాండువోగహరణవిధి, 
కోక్కు_కౌటునకు చికిక్నణలు 99 కౌమలారోగక ర్భవిపాొకము | 39 
ఎమ "చక ఏిషచికత్శ్ళ 1056 (పతిమొదానము 1074 
వృళ్చిక విష చికిత్స 1057 రక్ష పి త్తకర్ళవిపాకము 9 
(పభావతివటిక ములు 3) శ్య్యతీళ్శ్ళాస్తో) క్ల చికిత్స J075 
పులికోనుచికిత్సి 1058 తుయగోగ క ర్థవిపాకము 33 
తాట జెల్టిచికిత్సి 5 కదడనీదానము y) 
విష! పశీవిషయులు ౫ బహ్మాచ ర్యాదిమోగ ము 1076 
సర్బదస్ట్రలతృణము 109, జేవవూజాదియోగము 1077? 
పుత్రజీవిమోగ ము 1060: కాస్త్రార్ల ము 33 
విషహర చికిత్సలు 3: గీతాద్యుపాయము 9 
చే తాంజనము 1062 కాస ర్మవిపాకము 1018 
అష్ట్రఫణిని దానతెద్సీ జాతు రౌపధంబులు :.హిక్కా_క ర్మవిపాకము 1019 
సర్వపాముల కౌటుకు మంతిము 1061 కానక గది పూక యు 90 'తేలుమంక్రేము 2 ఆరుచిక స్ఞవిపాకము ] 00 
పాడపాములవిషమువకు చికత్చ ౨ చరి వో 3 రువిపాకము 108] 
వాపునకు చికిత్స 93 తృషాకి ర్భృవిపాక ము 1082 
గాయమునకు చికిత్స 39 దాహ గోగకర్శవిషాకము 39 ఉల్లి పాముకౌటునకు చికిత్స 1065, జ్ర న్యాదిగోగ కర్మవిపాక ము 1088 
విషముకక్కు._ ఒకు చికిత్స . అప సారిక ర్యావిపొకము = 

చతుర్వింశ (ప్రకరణము, వాత వ్యాధక ర్మ విపా కము 1084 
జ్వరకర్మవిపాక ము 1066 వాతశో౫ వారవిధి ; శీతజ్వరకర్మ ఐిపాకము 1067 థనుర్య్యాతహారవిధి on శీత జ రశమనోపణారము . పతవాతహరవిధి 1085 
జ్వర వై దికో పచారము 1068 |ర క వాతవార విధి 33 ఆతీసారకర్శవిపాకము 1069 రక్తవాత గ క్షపిత్త హరవిధి వాద 73 
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పిట్యాము, పుటసంఖ్యు. “విషయము, 
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రపగతసర్వదోషనివ రృకోపాయము )) మణీ శిలశుద్ధి 
రసగతదోమతచుపద్రవవ" లు ఖ గొరీఎ- మొణశుద్ధి 
“రస సకుద్ధి 1168 ఉలి పాహాణకుదీ 

ఇంగిలీకములోర పయుడీ యువిభము 111] , దోడ్డిపాషెణకురీ 
ర సాజీర్షయాలకిోో ప దవయులు 3 | వికుఠ భేదము ఖ 
శిటోనతరసదోషనిబ్ ర్రకో పాయము ] 1192 | విమలలతణకు 
రస మెక్కి నందుకు చికిత్స 9 | విమలశుది 
రాన తకాపహర లేపనములు ౩ | మౌఖతీకోత్ప _త్రీతబ్భేదాదులు 
రసతాపనినర్త కే సాయము ] 115 | నూశీ క నామములు 

రోసమం[త్రము ల | మొజీకశుది 
సతాపములయందుపథ్యుము 1334 మాత్నీక ల్యే పాతనము 

రసౌషధథ నేవనయంనుపథ్య ము 5 | మొక్నీకగుణయు 
రసౌవభ జేవనవయందపథ్యము 1115 | అపక్యామాశీ కదోవయు 
గంధకోత్ప త్రి  కౌసీనిశేదములు 
గంధక అక్షుణయు 11 16 ! కొౌపీపనామములు 

గంథక వామకులు కాదీసకుది 
శోధనమొోళ్యగ థకలతేణము 34 కాపీససర్వేపాతవము 
శంధక కుది 1117; కాపీసపణము 
గంధక తెలశ్ను _ 99 ' గరిక భేదములు 
గంధకకి ల్కు_మా 1118 7 రకకుద్ది 
శుద్దగంధక గుణము 1119 7 రికసత్వేపాకనము 
ఆకుదగంధకదోషయు | 7 రికగుణము 
ఇంగిలీకళుది 9 అంజన భేదములు 
ఇంగిలీకగుణను 53 సంక ౦ఖవరాటాంజన రిక 
ఆశద్ధయింగిలీక దోషము 1120. శాపీసభుజగకుది 
తాళ కోత్పత్తి 3, గాంజన పంచకళుది 
ఆాళక భేదములు 9 “-జనపంచక గుసీయ 
తాళ క నామములు 59 ఓ గాజతూత్స శ్రీ 
తాళకశుక్థి 112] శిలాజిత్తు భేదము 
తాళకభ సము ఆ, క చ్పూరళిలా జిత్తుశుద్ది 
తౌళకగుణము 1122, శలాబ్త్తు;సణమ 

ఫ్ 
93 | అకుద్ధశిలా జెతు వోషము 

ఫుటసంఖ్య, 
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విషయము, 

శుద్ధశిలా జిత్తు పరీశ 

సాభారణర సములు 1188 సర్వలోవాభ స్మ కనుశూ 

కంపిల్ల నామములు ౨ నవలోవహావివరము 

కంవీల కుది ౨9 ౪ సువర్ష కుద్ధి 

కంపిల గుణము 1184. సువర్ల నింయార విధి 

జబోళ్గక్లుగి 9) పకౌరాంకర సువర్ల భస్మము 
ళు ౯1 

ము ళ్! 1ష్పృడై వ సర భస్మము 
అంటే (ఖై ta ట్ర 

కధడిణుద్ద్ధి 99 స్వర్ణ్మదుతి 

“వెలను తకుగి ] 135 నువర్మభ స్మసణము 
ట్, = ఆలి ళు 

పాల లు 5) సుక్ష్మ ఛస్మువారరా నములు 

గవ్వలు శంఖాయమలు పీనికుది | సువర్ష భీ స సగ 

జక బురసద్ధి . అశువను వర లా 
'సర్ద్మ శూరగుణము 1186. కము 

యవమోర శుద్ది 9 రజత చామములు 

యవమోర గుణము 9౩ రజతేశుని 

కంచబవణకుది 3 రజత 'స్కయు 
థి 

పంచలవణగుణములు 1187 రజతనీం దూర రము 

(తికటుకకుద్ది 1 రజక దుతి 

గజపివ్చ లిశుద్ధి 1188 ఆావ్యభ స్మాయపానయులు 

నల్ల మందుక్లుది 99 రాప్యభ స్మగుణము 

ఇం గువకుది ౧ | ఆకుద్ద రౌస్యభ స్ముణము 

జీలకజ్ఞ కుద్ధి 1199, | "ఫొ నునామములు 

అశుదోపుబోళ్తులు నేలదంతి నిత్తుల పనికద్ధి,, తెావువోషము 

ముష్వైవిత్తులశుద్ది 9) అకుద్ధతౌమదోషము 

చీషాళ కుది 9 తామీకుది 
వ ® థి 
వస నాభికి 39 తామకుద 

సరళ, దవ్శస..దులు ద్రవ్య షర 
(గవ్యకుద్ది ఈపరసమాలి క 

కంకోష్ట భేదము 

జంకరపహకుది 
అ థి 

కంకుష్ట్రగుణము 

ఇర్తైాదిసర్వలోవా నామములు 

45 

ప్రజ సంఖ్య, విషయము, 

11892 సర్వలోహ శుద్ది 

1140 శా మభ స్మీయ 

1141 తా మభస్మయ 

1142 కామభ స్మసణము 

1148 ఆకుద్ధ తా మభ స్మదోషయు 

9 3 తామశుద్ది 

99 తా్యమసీం దూరము 

పుటపంఖ్యం 

1144 
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F145 
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విషయము, 

తామభ స్మ గులాము 

కాంస్య నామయులుూ 

_ కాంస్య గుణము 

కాంస్య కుది 

"కాంస్య భస్మము 

కాంస్య నిందూరి ము 

కాంఫ్యభ స్మ గుణము 

- ఆకుద్ధ కాంస్య దోషము 

ఇర్త త నామములు 

ఇ క్రేడిభస్మ గుణము 

శొంతి లక్షణయ 

కాంరేక్షుది 
ధి 

"కొాంఠభ సము 

“కెంత సిందూరము 

“కౌంక్శదుతి 

కాంఠభ స్మ గుణయు 

కొం తాభకసిందూర గుణము 

లోవాషుద్ధి 

లోహవాళ్ స్మవిధి 

లోేవానింమూాో య 

లోవాదుతి 

లోవాధ స్మ గుణము 

ఆశుదలో కా దోషము | 

కిట వామహులు 

కిట్టచద్ది 

కిట మండూరయు 

మండూగ ణము 

లాట. విశేవ గుణము 

ఇనుము సేళ్ళు 

ఇనుపళ స్మ గుణము 

ఛ స్మవేందూర పరీక 

తీక్ల గ్రులి 
లోసోస్టక [నులి 

46 

పుట సంఖ్య. విషం ము, 

న! 

1157- లోవా(దుతి 

97 ' మృ త్౮ో వ: “మృతీక రణయ 

1158 స స్వీలోహాససమలు 
99 క్సపు "పీళ్ళు 

క్ర అశుద్ధ నాగనంగ దోవమము 

99 వాగోకుద్ధ 

1159 నాగవంగ శుద్ధి 

౫ నాగభస్మ విది 

1190 సగ విం దూరము 

39 వాగనిందూర విధి 

౫ 'వీనభన గుణము 

1161 వంగకుది 
93 'వంగభస్మ గులాము 

33 _లోవాన్ద కభ స్మ విధి 

1162 హీమాదిభగ్న పరీశషగుణకు 
౫ స ప్రధౌతుభస్ము పరీక్ష 

1168 మి।(తపంచకము 

1164  నిరతాపనము 
౫. నూతాతీభస్మ గుణము 

1165 _ ఆభంక భేదములు 

1166 వ |జాభ)క పరీత్న 

,: అభిిక కుడి 

1167, భక భరో వి | భి న్యాభ వ 
73 ఆభక భస్మ 

1168 _అభక ను 

13 _కత ప్రుటాభక నిందూరము 

౧) అభి కౌన్ఫుతీ కరణము 
1169; ఆమృతీ కృ తాభక గణము 

39 ఆభ్ఫక భస్మ గణము 

౩9! ఆభిక గుకరు 
11270. . ఆకు ద్ధాభ్యొక దోషము 

వ!  అభరీకభస్మాను పానము 

53 ' అభి కౌనుపానములు 

ఎట సంవ 
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విషయము. 

రసాషాదశసంస్కారవివరణము 
లు 

"స్వేదవవిధి 

మరవవిధి 
ద 

మూర్చువవిధి 

ఉత్రాపనవిధి 

ఊర్వపాత నవిఢి 

అథఃపాత నవిధి 

తిర్యక్సాతన 

బోధనము 
నియమము 

సందీపవము 

రసభస్యాయి 

రససందూరమూ 

రసకర్పూరోత్ప శ త్ర 

తసకర్వూరసే. పేవనచే హరించు 

రోగములు 

నవరత్న నామందటులు 

అశుదరత్న గుణము. 

మాణీక్యశుద్ది 

మాణిక్ష్యభ స్మము' 

మాణిక్యగుణము 

మౌ _క్రికనామములు. 

మౌ కికశ్లుది 

మౌ క్రీకభన్మేము 
మో _క్రీికగుణము 

ఆశుద్దవ జగుణమూ 

వ(జభేదములు 

వజగణయు 
వ! జాతీనిర్ణయాము 

నజలక్షణముతద్గుణము 

త్రీక్వాదిజాతిభేదయువల నవ బోవ 

యోగము 

>» 

1200 

»h 

తీన్ 

[ల్లీ01 

నవీన్ 

+) 

1202 
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విషయము. 

వ్యజశుద్ది 

వ్యజభస్క్మము 

వ్యజభస్మగుణము 

వె(కాంతోత్చర్తి 

వె కాంతణక్షణము 

వెడాంత భేదములు 

వె కొంత! సంది 

వై (వ్రాంతకుద్దితదృస్మవి 

వె _రాందభ న పము 

వె_కాంకిదుతి 

వెకాం౬ సత్త్వ సం 

వెక్రాంచగుణ Ay 

.వెడూర్యగా నామములు 

వెడూర్యశుద్ది 

వె దూర్యభ స్మము 

వెపూర్యభస్కగుణము 

పింపది 

'గగేమే ధికోభస్మము 

గోమేధిక భ స్మగుణు లు 

పవాళనామములు 

(_పవాళళుద్ది 

(వవాళభస స శ్రమము 

_చేవాళగుణము 

రోగానుక మణిక్ష 

విషయసూచిక సమా వము 

పుటసంఖ్య, 
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(శ్రీరస్తు 

బఎనవంాదియము* 
ఆంధ్ర తాత్సర్య ము, 

నక. అనానను 
ఛి 
+ 

శో ఖో 

న్లో॥ (శ్రీవాధం పార్వతీ నాధం వాణీ నాధం నరస్వతిమ్ [ 

జక్వీంరంబం వటుకంవి ద్యా (నతతం తం నమామ్యహమ్ || 

అవతరణిక, వైన్యశాన్ర్ర న్తపారీణుండన బసవరాజు అను విద్వాంసుడు లోక 

హితార్థం బై జనవరాజీయమని బేర్కొ_నంబడిన యీ వై ద్యశా(న్త్రమును చేయం 

బూని కనచే జేయబడు యీ (గ్రంథము నిర్విఘ్నముగా పరిసమా ప్రియగుటకె నమ 

సా-_రాత్మక మంగళ మును టై నాథం పార్వతీ నాధం,, అనుక్లోకముచే * జేయు 

చున్నాడు, 

తా. లక్సీపతీయగు వివ్షువు గారీపతీయగు నీకుడు వాణీపతియగు (బహ్మ 
విద్యాధిస్థాన డేవతయ౫ సరస్వతి విఘ్నేశ్వరుడు వటుక ఖెరవుడు వీరిని నేను 

యెల్ల పుడు నమస్క_రం చెద, 

శో (శ్రీసీలకంఠ ౦ భుజగం|దభూ సం నాగాజినం రాజకళాకలాపమ్! 

గారీశర ౦ దేవ ముస్ం(ద్రసేవ్యం "దేవంభ జే (శ్రీగిరి రాజన్లాధమ్! 

తా. శోభాకర నీలకంఠయు క్రడును (శేష్టసర్పాభర ణాలంకృతుడును గజ 

చర చర్శధయడు చందకళా భూషణుడును పాగ్వతీపతియును ఇం(దాదిదేవ నారదాది 

నిసేవ్యుడును కైలాసపతియు నగు పర మేశ్వురుని బసవరాజు అను నేను 

భయద ' 



2. బనవరాజీయే - ప్రథమ ప్రకరణే 

శ్లో (శ్రీనీల కంఠ వంశాబ్ది చంద్రమా బసవాహ్వయః | 

వత్యూమి వృతు.౮ జీయ మహంవెద్య వీభామణిమ్ ॥ 

శా, నీలకంఠవంగమనెడి శ్నీరసము దమునకు చందుడై బసవరాజు అ; 
్చేర్కో-నబడిన నేను థె దృగంథములలో కడుకేష్టుంబగు బసవరాజీయమను యూ 

(గ్రంథమును వచింపుచున్నాడను, 

న్లో -వృహరాజీయ నామాయం (గంథః పరమదుర్గ భః | 

(శ్రీమద్భసవ రాజేన ధియాగురు నమేనచ | 

పరోవకార పుణ్యాయ (పయాసేనచ నిర్భితః | 

తా, బుద్ధియందు బృవాస్పతీతో గమానుడెన బసవరాజు అని పేర్కొ; 

బడిన నేను పగోపకార ఫుణ్యమున కై బసవరాజీయ మని పేర్కొనబడిన కడుద 

ర్ల భముగనుండు యో (గ్రంథము నతి (పయానశే నిర్మించి నాడను, 

శో చరకం మాధవం. కల్పంఛ రవం కల్పమేవచ | వాగ్భటం సిద్ధ 

విద్యాభూం తథాసిద్ధ రసార్ల వమ్ | తథా భేషజకల్పంచ తద్వ 

జ్ఞాతుక కర్ణకమ్ | మాథవీయం చాశ్సినీయ మాయు ర్యేద( 

తథ వచ ! సిందూర దర్పణంతద్య త్పూజ్య పాదీయమేవచ 

దెవీశాన్ర్రంచంద్రకల్చ్పం (బ్రస్మాగారుడ మేవచ | చింతామణి. 

జ్యోతిపంచ కాశీఖండం తధైైవద | శారీరసూ(త్రం తద్వచ్చ 
నిత్య నాఢీయమేవచ | తద్వచ్చ నందినాఫీయం తథాచాగ్ని 

మతాంతరమ్ | మతాంతరం చాన్యశా సం చికి తా సార 

సంగ్రహమ్ | తథాకర్శ విపాకంచ తద్య (దేవణకల్పకమ్ 

ఇత్యాది (గంథర త్నాని నమాలోచ్య యథావుతిః | లోకోక 

కారార్త మిమంజగ డై (ద్య నుతంతథా | ఆంధ్ర భాహాయుతం 

తద్యత్క_రామలకవత్సు ఎటుమ్ | సర్వరోగనిడానై శృసాథ్యా 

సాధ్య _స్తధ్రైవచ |! నర్వ్వై శ్చీకిల్చితైర్యుక్తం నత్యేన 
వీవ్యయత్నతః || 



జ్వర నిదాన లక్షణ చికిత్సాదయః, వీ 

తా, ఇపుడు బసవరాజు అను నేను చరకము మూధవకల్పము _భెరవకల్పము 

చఛాహటము సిద్ధవి ద్యాభువు సేద్ధర సార్లవము ఛేష పుజకల్పము జూతుక కర్ణము సూధ 

వీయము అశ్వినీయము ఆయు శ్వేదము సిందూరమణిదర్న ణము వూజ్యసాడీయము చేవీ 

శాత్రుము చందకల్బ్పము | బహ్మగారుడము చింశామి జ్యోతిషము కెళశీఖండ 

శారీరసూ తము నిత్య నా ధీయము నందినాధీయము అగ్నిమతాంతరము మతాంతరము 

అన్యశాశ్త్రము చికి త్సాసారనీద్ధస ర గవాము కర్మవిపాకము రేవణనిద్ధకల్పయు ఇవి 

మొదలగు సమ స్త నైెద్యశా స్ర్ర “కత్నంబుల నా బుద ద్ధథనుసారంబునా శాాసగా పరి 

కీలిం-చి లోకోప కారార్థము జగ ైై ్యద్యనుతంబు గా “ఆం ధభాషాయు క్షంబుగ కర 

తేలామలకమువ లె స్ఫుటంబుగా సర్వరోగ నిదొనంబులు సా ధ్యాసా ధ్యంబులు సర్య 

రోగ చికిత్సలు కలిగియుండునటుల బసవరాజీయం బను దుర్గభంబగు యీ వైద్య 

శాస్త్రమును సం (గవాముగా రచియింపుచు న్నాడను, 

న్లో (పోవాచరోగ నిక రన్య వినాశ నాయ ఖే పజ్యతం[త్రమమలం 

హిమహోంశృ దేవః | (బ్రహ్మోదివిన్లు సురసిద్ద విలోలచితో 

భ కా విజృం భితమహంవృ పభంన్మ రామి || 

తౌ, (బహ్మ విష్ణువు సురలు వీరలయందాస క్త చిత్తముగల నేను దేవతలలో 

"పెద్దయగు ఏ వృషభుడు సకల రోగనివార ణార్థం బై 'భెషజ్యతం[తమును వచించెనో 

అట్టి మహాపౌఢిమగల వృషభుని మిగుల భ _క్తిచే భ జింపుచు న్నాడను, 

యుగోపయు క్ల (గ్రంథములు, 

శ్లో! క లేతు చరక; (పో క్ష క సే) తాయాంతు రసార్జ వః | 

ద్యాపశే సిద్దవిద్యాభూః కతా బనవక ఃన్న్ఫృతః | 

తా, కృతయుగమునకు చరక గంథమును (తేతాయుగమునకో రస సరత్నాకర 
మును జ్వాపరయుగమునకు సేద్ధవిద్యాభువు అను [గంథమును కలియుగమున 

బసవ రాజీయమును (శేస్టంబులని వెప్పంబడియొ, 

ఆయు ర్వేద (పశ ౦న, 

వో ఆయుష్యు రషణార్థ త్వా దాయున్వేద న్తథోచ్యతే | 
ధర్మార్థ కొమమోమోొణాం వన్తాణాంఫలదాయక; ॥ 



ప్రథమ చ్రకరణే 

తా, ఆయు న్వేదము .ఆయుర్వ్య్భృ్ధి కారణం బగుటంజేనీ ఆయు శ్వేదనున 

బడు, మణియు నది ధథ ర్మార్ధ కామ మోతరూప ఫురుహెర్థ చతుష్టయములకు కూ "జా 

"కొారణంబుగనుండు, 

శ బనవరాజీయే - 
తసి 

US ౦ధాధ్యయన ఫలము, 

శో ఉక్రంచ బనవాఖ్యేన నిదానం వృషరాజకమ్ 

యోధీ లే జానత స్య సిద్ధ్యంత్యర్థాననంశయ: | 

హతా. బసవరాజాచే జెప్పబడిన బసవరాజీయము నిదానము చెవ్వరభ్వ్యసించి 

దాని యందలి యర ము నిటిీగదరో వారలకు రోగనిదానాడి సకల సిద్ధులు నిశ్చయ 

ముగ కలుగును. 

న్లో; నిదానం నం[ప్రవమ్యామి “బనవాఖ్యం కలాయుేగే | 

యస్యజ్ఞానాచ్చ రోగాణాం (ప్రయోగం కరుమర తి |! 
a . ఆ 00 

తా. కలియుగోపయు క్షం బగునటుల బనవరాజీయ నిదానము చెప్పబడియె, 
అవవ 

కావున చానియందిలి యర్థజ్ఞూనము చెటీ ౫డివారు చికిత్సలయందు సమర్ధ లయ్యొదరు, 

(గంథస్థ విషయములు, 

నో (శు త్యానమ నం [క్రియ తేచనారం భాన్భంతరో కం బహు 
ఛం వాటి , at 

జాలయు కృ్షమ్ | కాయాది కూలగవా నోగనంఘాకా చిక్షిత్సె 

ఆాద్యా౯ రనధాతుకోధనమ్ | కషాయ చూన్హాక ఘుటికాను 

పానేతె లాది లేహ్యాక ఘృత యంత్రమం(ఆతా౯ | రత్నాది 

శుద్ధించ విషక్రియా _నథా- పాషాణకాదే స్పకలాంచశుద్ధి మ్ | 
అన్యత్స)వక్న్యే ప్వథ దేశ కాలా౯ లింగాఖ్య'దేసాం (పకృతిం 

మలాదీక౯ | జ్వరాది కాక్ వైనకలాంశ్చ రోగాక౯ా జాతా 
రా ఠా 

ఛిపక్కర్మ్మ నమార భేత! 

తా, థన్వంతరి (పణీతేంబై అనే కార్గ జాల ములుగల వై్యక్యాన్ర్రమును నను 

బాగుగ నెటీగ్ యీ (గంథమును రచించి నాడను, ఇంచు శరీరాది బాగిగహ రోగ 

సమూహములు త చ్చిక్త్సిలు రసధాతు శుస్ధులు కపోయములు చూరగ్తములు ఘుంకీతిక లు 



జ్వరనిధాన లక్షణ చికిత్సాదయ ర్ 

అనుపానములు తెలములు  'లేవ్యాయులు ఘృతీములు యంత్రములు మంత్రములు 

రత్నా దిశుద్ధులు “విపచికిత్సలు పా పాణా దికుద్ధులు చేళకౌలములు లింగ బేనాము 

(సకృతి జోలములు నాడీని దానము దూతలక్షణము పధ్యములు అపథ్యములు యితర 

రోగములు జ్వరము మొదలగు 'సర్వరోగములు  చెప్పబడియున్నయవి. "కావున 

వానినెల్డ వైద్యుడు బాగుగా సెటిగి చికిత్స జేయవల యు, 

జ రోత్ప ల్సి, 

నో యుగ క్ర్షమాద్ధర్ణ బలన్యవాశ _నృథా(కనూజ్జీవగతిళ్ళరీ రే! కృతే 

యుగోష్యసీ గతశ్చజీవ స్త్రేతాయుగే మజ్జగతోవిధేయః 

చ్వాపార శేమాంస గతశ్చజీవః కలాయుగోల్ష్టతిచాన్న పానే! 

జ్ఞాత్వా వ్రయోగః [క్రియ లేబు గై ఃకలా (ప్రయోగమిచ్చ౯ 

సుత రాంసు.వై ద్యః | 

తా॥ ధర్మము కత (లేతా, ద్వాపర కలియుగములయందు [క్రమముగా 

క్షయించున్కు అటుల చే యు కమముగా శరీరమునందలి జీవుడును (పాణవాయు 

వును) తీయించు [పాణవాయ్గువు కృతయుగమున అస్థిగతము ౧౫ (త్రేతాయుగమున 

మజ్జాగతము గా ద్వాపరయుగమున దచూంసగతముగా కలియుగమున అన్నపానా 

(శ్రీతము గానుండు, ఊానం జేసీ మానవులకు కృతయుగమున అస్థిగ తజ్వరము (తేతా 

యుగమున మజ్జాగత జ్వరము ద్యాపరయుగమున మౌొంసగతజ్వరము కలియుగమున 

అన్న పూనా శ్రీతేజ్యరము తజచుగా జనించును.) కొవున బుద్ధినుం తుడగు వేద్యుడు 

చికిత్స జేయబూనినవా డై పె కమంబుల “నెటేగి కలియు గాను గుణ చికిత్సలం జేయ 

వలయు, అటుల జేయువాజే సువై ద్యుడు, 

శ్లో! అన్నాచ్చ సానాచ్చ ఫురీపమూ(త్రంవురీపషమూ (క్రాత్స భవం; 

రోగాః 1 మలన్యరోథో _ జ్వృరమూలమాహుః విత్తాధికంస్నా 

జ్ఞలపానదోపాత్ | జలేచరం తస్పకలాశ్చజీ వాః|ప్రసూతి భావో 

మలముద్దిరంతి | తత్వాన సవ్యా న _స్ఫ (లిపి. త్తవృద్ధి _స్తస్మాచ 

పిత్తం విషముగ్ని రూపమ్ | విత్తంచనాభే ృి)తవామ భోగ్య 

తత్పాచకాఖ్యం జ్భరమూలకంస్యాతీ | వాతాదివోపషూ నల 

నాశకంస్యా దంతర్లతో సౌబహిరేవగమ్య తే | తతస్పవాయు 
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రశ రే ప్రవిప్టస్సో) తాంసిరుద్ధ్యాజ్యరలీ ప్రకార! | 'దోహ్యత్రయం 
ద్వంద్వజ సన్నిపాతా నామాతిసారం విపషమంవిదాహమ్ ! 

ఇ ఆ్ఫాదిర్ కగాంస్తు బహూంశ్చకు ర్యా ద ద్భృప్రాషప)యత్నం 

కురు తేచికిత్సకః 1 | బహిర్లతోోశ్ని పునరంతరంయథా (వ వేత్యు 

తేయేన క తేనతత్హే గాల్ | విధి పయుక్వ్యా క్రియ తెచలంఘ 

నం పాకక్రియాక రు స మిహోచ్య కేచ్రునః I 

తౌ, అన్నపా నాదులవలన మలమూ్రంబులును వానివలన రోగంబులును 
జనించు మజియు మలనివోధనమువలన జ్వరములును మిక్కుుటము-గా నీరు దాగుట 

వలన ెత్యరోగములును వుదకములయందలి జీవరాసులు (ప్రసవ కాలమున వెళ్ళ 

(గక్కెడి మలమ్మిశిత జలపానమువలన కడుపి_త్సీరోగమును జనించు, అందునంబేని 

ఆపి త్రము విహోగ్ని స్వరూపంబై నాఫికి వామపార్శ్వ్వంబున నుండినడై పాదకమను 

జేఅంబజగుచు సర్వజ్వరములకు మూలకారణం బె వాతాదిదోషములను అన్నిని 

నశింపజేయు, మటీయు నా పిత్తము అంతర్షతంబై యుండిసను నాడీ చలనమువలన 

వెలుపల దృశ్యంబగుచుండు, పిదప వాతము జ్వరమున (పవేశించి నాడుల నడ్డగించి 

తీ వజ్వరములను కలుగంజేయు, మజియు నావీ త్తే వాతపి శేష ష్మ ద్వంద్వజ 

సన్ని పాతజ్వరములను అమౌాతిసారము విషమరోగము విదాహాము మొదలను ఆ నేక 

రోగములను కలుగజేయు. కావున వె ద్యుడు త త్త త్కాారణంబుల చెటిగి చికిత్సిం 

పవలయు, మటీయు వైద్యుడు బహిర్లతజ్వరాగ్ని యొవ్విధచికిత్సలచే తత్హ ణము 
లోపల (ప వేశించునో అవ్విధ చికిత్సల జేయుటయే గాక శాస్త) క్ష పకౌరము లం 

ఘనమును చేయించవల యు. మణియు పూర్వోో క్షజ్వరము యే క్రియచే పాకమును 

జెందునో అట్టి దానిని వ-చిం చెద, 

న్లో లంఘనా నంతరంజ్ఞా త్వా- రోగము కం చికిత్సకః బహిరగ్ని 

ర్యథాపూర్వ్యం గచ్ళేత్కు_ర్యా త్తథాకి మామ్ | కెపధానాం 

(పభావంచ క్షా త్వ్వాద ద్యాచ్చికిత్సక ః | థాతూత్పన్నాశ్చయే 

దోషా అన్యాన్వ తే యథా[కవముమ్. | అంతర్ల తాళ్చ య్ 

దోపా జ్యరరూపాబహిర్లతాః | ఫునరామాశయగ తా జర 

పాక్ మవాప్య తే తన్న ధ్యచాప్యవథ్యాని కురు తేజీర్ల ము 

చ్యే | . 
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తా. లంఘనానంతరము జ్వరవిమోచనము. నెరిగి ఎవ్విథ చికిత్సలచే బహీ 

ర్రతజ్వరము లోపల (బవేశించునో అవ్విధ చికిత్సలను వై ద్యుడు చేయవల యును, 

అటుల చికిత్సలంజేయు కౌలమున ఈ షథముల [పఫఖావమునెరిగి వానిని (పయో 

గించవలయు,  ధాతుజనితదోపములను యితరదోషములను యథా క్రమంబు గా 

నచిం చెద, అంతర్లతదోషమయులు బహీర్ల్ణతంబులై న జ్వరరూపంబగు, బహీర్షతదోష 

ములు మరల ఆమౌళయగతంబులెన జ్వరము పాకమునుజెందు జ్వరపాక మధ్య 

మున అపథ్యంబులు బేనీన అజీర్షరోగము జనించు, 

. శ్లో! రసర_క్త గతంమాంనం మజ్జాస్థి గతమేవచ | 
ఏతన గ భ్యేత్వపథ్యాని ధాతుగ స స్తు తథోచ్య లే | 

ధాతుగశ్నే తృ (పథ్యాని క్షరుశే తత యోభవేత్ | 

తా, అజీర్షదోషము చే రసగత ర_క్షగత మౌంసగత మజ్జాగత అస్థిగత జ్వర 

ములు జనించు, అపుడు ఆప థ్యంబులు చేసిన యవి ధాతుగతంబులసు, 'ధాతుగతం 

బున అపథ్యంబులు చేనిన ధాతుతయము కలుగు, 

ళీ 
అష్ట్రధాతు స్థానములు, 

శ్లో (ఆయున్వే చే అథాన్యత్సం (పవవమ్య్యూమి నంతీ ప్తం సూక్త 

ముత్తమమ్. |. ఆయు క్వేదోప బే శేన్మి౯ అష్టధాతునిగద్య లే 

నాడోో ఫ్రై పాణిపాత్మంళ నాసోపాంత సమాశ్రితాః | పాద 
యోర్డ _న్షయోర్థ్యె/ణఇమాలయోః కంఠమూలయోః | 

తౌ, ఇక ఆయు న్వేదములో 'జెప్పబడిన (వ కొరము నండీ ప్రముగా విశే 

ముగా నాడులకు ఆష్టస్టానములనువ చిం వెద, ఎట్లన్న; ాా పహాూస స్పద్యయగత నాడులు. 2 

పౌదద్వయగత నాడంలు 2 కంఠమున కీరుపొర్శగ గ(ములయందుండు నాడులు 2 నాస్ీ 

కమున కిరుపార్ట్వములయందుండు నాడులు 2 అని నాడులు ర విభంబులు, 

న్లో! పాదయో ర్నాడికాస్థానం గుల్భ స్యాంగుళికా త్రయన్ | 

హ స్తయాస్తు (పతోస్టాం తే మణిబంధేం2_గుళిత్రయమ్ | 

కంఠమూ లేం౭_ గులిద్గంద్వం నాసామూ'లేం౭.గుళాధికమ్ | 

స్థానాన్యే తాని నాడినాం తేషు (ప్రాణోవ్యవస్థితః || 
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తా, పాద్యాశిత నాడులు గుల్ఫ్బ పడేశయున ( చీలమండల)కు |క్రిందు గా మా 

డంగుళ ముల స్థానములోను హస్తా శిత నాడులు (పకోస్థాంతమునందు మణికట్టుకు 

(కిందుగా మాడం గుళముల స్థానములోను కంఠమూలాశిత నాడులు యిరుపార్య 

ములయందు 8 అం;సళముల స్థానములోను నాసామాలా శ్రిత నాడులు ఏకౌంగుళ 

స్థా నములోనువుండును, ఈ రి స్థానములను (పాణవాయువు లాశయిం చియుండును, 

సిరాది “స్వరూపము. 

న్లో పత నేఖా నిభాభిన్నా సూత్మనపుస్సి రాశి తా; | 

మృణాల నాడికారూపా స్పోోతాంసి నర్వ దేహగాః | 

తా, నన్న నరములు ఆకుల శేఖలంబోలి యతీసూత్నుంబులె శరీరమంతట వ్యా 

వకీంచియుందడు, "పెద్దనరములు తామర నాళములంబోలి శరీరమంతట వ్యాపించి 

యుండు, 

నాడీపరీ తు, 

నో! జీవితం లాఘవం సాసర్ధం జ్యరనస్యచ వమోచనమ్ | 

యత్తుస్థానం నముచ్యేత పాదనాడీం విదర్శయేత్ ॥ 

తా, ఆయువు శరీరలఘుత్వము శరీరస్వస్థత జ్యర విమోచనము వీని నెటుంగు 

టకై పాదగత నాడీస్టానమును తప్పక పరీక్షీంపవలయు, 

నాడీస్పర్శ నవి ధి. 

న్లో స వ్యేనరోగ ధృతికూర్చర భాగమధ్యం వీడాభదశీ ణక రాం 

గరికార రణ! అుగుష్టమూల మధిపల్ఫ్సీమ భఛాగమభ్యే 

నాడీప) భ ౦జనగతిం నతతం “సరీతేత్ | 

తా, వైద్యుడు రోగియొక్క దతీణవా_స్తమును మోచెయ్యి మొదలు తన 
వామహ_స్పమచే చక్కగా పిసికి అవా స్త్రమయొక్క_ ఆంగుష్టమాలములో లో భాగ 
మధ్యమునందు రన దజ్నీణ కరాంగళితయముచే యెల్ల వుడు వాతగతిని పరీకీంచి 
నాడి నెటుంగవలయు, 
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శ్రీ వ్రురుషనాడీ భేదము, 

శ్లో! (ప్రేణామూర్థ ఏముఖః కూర్ముః పుంసాపునరధోముఖః | 
అతఃకూర్జు వ్యతీ, కాం తా త్సర్వ్మతె వ్యతి క్రమః | 
లత్యు తేర థీ జేవ్రంసాం యాచనాడీవిచకు శై 8 | 

కూర్చ భే చేవవానూనాం వామేవై వానలోక్య తే |] 

తా, నాఫకూర్యము సత్త లకు ఉోర్ధ్వ్రముఖముగను పురుషులకు అఫోముఖిముగ 

నుండుటవలన శ్రీ పురుషులకు నాడులుహీ డా వ్యత్య_స్త సముగ నుండునే, కాబట్టి 

య్రీలకో వామహా _సమునందును పురుషులకు దకీణ హ_స్తమునందును నాడిని బరీ 

కీంపవలయు, నపుంసకుడెనయెడల వాని త్రీ పరుష భేదముల నెరిగి వామ దతీణ 

(కమముగా నాడిని పరీకీంపవలయు, 

సా హాన్తగళనాడీ పరీష, 

శ్లో! తిర్యగ్యవ(ప్రమాశేన జహోతిచనిజంపదమ్ | 
న దరందవనిర్యాణం హా _స్తనాడీగశేచయా॥ 

తౌ, గాడీ తీర్యగ్యవ (వమాణము వా సమందేకౌని గళమంజేకొని స్వస్థాన 
మును విడిచియుండిన జీవుడు శరీరమును విడనాడునని తెలియవలయు, 

హాస్తనాడీ పరీ, 

న్లో॥ అజీర్ణ మూావునోవంచ జ్వర స్యాగమనంక్షుధామ్ £3 

వాతి త్త కఫాస్తుష్టా౯. హ_స్తనాడీ నిదర్శ యెత్ ॥ 
మరీ 

తౌ, అజీర్ణము ఆమవోషము జ్య రాగమనముఆకలి దుష్ట్రమెన వాతపిల్రి 
ప్మృములు వీనిని హ_స్తనాడివలన తెలియవలయును, 

కేంఠనాడీ పరీమ, 

వో ఆగంతుకజ్యరంత్భ ప్లా మాయానం మైభుసంక్ష మమ్ | 

భయంశోకంచకోపంచ కంఠనాడీ నిదర్శ యేత్ || 
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తౌ, ఆగంతుక జ్వరము త్ప్పీ ఆయాసము మెధునము బడలిక భయము 

శ్లోకము కోపము వీనిని కంఠనాడివలన తెలియవనలయు, 

నాసానాడీ పరీక్ష, 

శ్లో! మరణంజీవితంకామం నేత్రరోగం శిరోవ్యథామ్ | 

(శావణాస్తుఖజానోగా౯ నాసానాడీ నిదర్శ యేత్ | 

తౌ, మరణము జీవితము కామము నేతరోగము తలనొప్పి చెవినొప్పి ముఖ 
రోగము వీనిని నాసానాడివలన తెలియవలయు, 

శుభనాడీ పరీయ, 

శో సువ్య_కృతానిర ్రలల్వేం న్యస్థా నస్థితి రేవచ | 

అచం చలమమందల్యేం సర్వాసాం లశణంశు భమ్! 

తౌ, సర్భనాడులు విశదముగ నిర్ణలముగ (అనగా జాడ్యరహీతముగ) స్వ 

స్థానమునందు స్థిరముగ చంచఅరపీతముగ మందవిహీనముగ నుండిన శుభ లక్షణము 

లని. తెలియవలయు, 

వాతాదినాడీ పరీతు, 

శ్లో॥ వాతవిత్తకఫందైవ ద్వంద్వజంసాన్నిపాతకమ్ | 

సాధ్యాసాధ్యవి వేకంచ సర్వనాడీ నిదర్శ యేత్. | 

ఆతా, వాత పిత్త శ్లేష ష్మ ద్వంవ్వజ సన్ని పాతరోగ సాధ్యాసాధ్యంబుల నన్ని - 

టిని నాడీగతివలన చెతుంగవ వలయు, 

వాళతెదివాడీ లక్షణము. 

షీ వాతాద్య క్రగతిర్నాడీ చపలాపి పి !త్రవాహిసీ | 

స్థిరా నష్ట వతీజ్టేయా సంనన్లాన్ని శ్రలక్షణమ్ || 

తౌ, వాతేవాడి వ్మకముగ పిత్తచాడి చంచలముగ శ్లేష్మ నాడి స్టీరయగ నడ 
చు, నాడీ సంకరమున మి శ్రయముగ "నడచు, 
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వాతెధిక నాడి లక్షణము, 

న్టో॥ వాతాథకేవహే హీచ్చా రో హవ్యం తే నేష్మాధికావ పే హీల్ | 

మభ్యేపీత్తాధి కానాడి నన్నిపాతే విలతణమ్! . 

తౌ, నాడి వాతాధీక్యమున మొదటి చేలియొక్క. అ్మగమునందు త్మీవముగ 

శేషాధిక్యయున మూడవ వేలియొక్క_ ఆగమునందు తీనముగ పీత్తాధిక్యమున మధ్య 

మ (వేలియొక్క. అగమునందు త్మీవముగ . నడచును, పసన్నిపాతమునందు విలక్షణ 

ముగ నడచును, 

శ్లో॥ వా లేవాతాధికానాడ్తీ వ్యాళవకుటిలాసడా | 

అత్యంత దుక్టాూవనాతి _న్తస్టాతం శ్రీ సమాకృతిః ॥ 

శా, వాతనాడి వా తౌధిక్యమునందు సర్పమువలె వ్యకముగను కోడు దుష్టం 

బున విగించబజడిన తం| తీచందంబునను నడచును, 

పితాధిక్యనాడీ లక్షణము, 

న్లో! పితాధికేతుచపలా నాడీవహలి'కాకవల్ ॥ 

0 

తొ, పీతచాడి పత్తా త్తాధిక్యమునందు చంచలముగను కాకివలెను నడచును, 

సే ప్యాధిక్యనాడీ లవణము, 

శ్లో బకదర్దురనంచారా చటశకావ ర్తికాగతిః | 

కసే ఫీనదుష్టనాడీతు హంసకుక్క. టగామినీ | 

కపోతమందనంచాళా వహారీతి వినిశ్నయః ॥ 

తా, శేవ్మ నాడి శేష్తాధిక్యమనందు కొంగవె కప్పవలె ఊరపీచ్చుశవలె 

t పికిలిపిట్టవ లె నడచును. మటియు కడుదుష్టంబున పాంసవలె కోడివ లె పావురము 

వలె మందముగ నడుచును, 

గా పాళాంతరము. వా తాధికావహేదం తే న్యే శ్రేప్మాధికావహే కాక్ 

మభ్యేవీ త్తొధికౌనాడీ సన్నిపా తే (లీలక్నణమ్॥ 

{ ఇదే మోనవల౦కి వీలు, 
య లు 
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(పకారాంతనాడీ లశ్ణము, 

శ్లో] అ(గోవాతవహానాడీ మధ్యేవహతిపిత్తలా | 

అం లే శ్లేమ్మవికారేణ నాడీజ్లేయా బుర్రైన్సడా | 
వా తాద్వ(కగతిర్నాడి పిత్తాదుత్సుత్యగామినీ | 

కఫాన్మందగతి స్లేయా సన్నిపాతా దతిద్రుతా | 
వే 

తా, వాతనాడి వాత పకోపమున ఆ|గమునందు వుకయుగ పిత్త నాడి మధ ' ల & స్ట్ 
చంధుం న జ పి త్ర పకోపమున కపవలె ఎగిరగిరియు శేష స్మ నాడికడపటనుండినరై ఎ 
క్మపకోపమున మందముగ నడచును, సన్నిపాతమునందు వె పె చెప్పబడిన మూడు 
నాడులు కడుత్మవముగ నడచును. 

వాతపి త్త నాడీ లశుణము. 

శో ముహుస్పర్పగతింనాడీం ముహు 'రృకగతింతథా | 

వాతేపి త్రద్దయోద్భూ శాం (పవదంతి విచతుణాః || 

తా, వాతేపిత్త సంసర్షమునందు నాడి పలుమారు 'సర్వమువ లె కప్పవ తెనడు 

చునని వెద్యవేత్తలు వచించెదరు. 

వాత, శ్లేష్ణనాడీ లక్షణము, 

న్లో భుజగ దిగలింనాడం మయూరాదిగతింతథా |! 

వి శ్ర శ్లేవ్ణుసముద్భూ తాం (పాహురై వ్రద్యవిశార దాః 

తౌ . కే సంసర్టమునందు నాడి సర్పము రాజవాంస వినివతె నడచు 

నని వైద్యవేత్తలు వ-చిం చెదరు, 

cn 

శ్లో! మండూకాదిగతింనాడిం మయూరాదిగతింతథా | 

వి శ్ర శ్లేష్మనముద్భూ తాం (పాహుగై ఏద్యవిశార దాః || 

తా, పీత్తశ్లేష్మ సంసర్షమునందు నాడి కప్ప నెమలి ముదలగువాని గమన 

ముగలదిగ నుండునని చె ద్యవే తేలు వ చిం చెదరు, 
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నన్ని పాతనాడీ లత్స,ణము. 

శ్లో! మందంమందంశిధిలళిధిలం వ్యాకులం వాకులంవా | 

స్థిత్వాస్థిక్వానహా హాతిథమనీయాతి నాశంచసూవూ | 
నిళ్యేంన్క ంభేన్ఫురతివునర ప్యంగళిస్పంన్చృ ద్వా | 

భానె "రేవంబహువిధత రై స్పన్ని పా తేత్వసాధ్యా || 

తా, సనన్నిపాతనునందు నాడి కడుమందముగ కడుశిథిలముగ కడువ్యాకుల 

ముగ నిలిచి నిలిచియు కడుసూమ్యుముగ పలుమాటు భుజముల ప పె స్థిరముగ నడచుచు 

నంతలో నే ఆంగుగి స్థానము జేరి య నేకరీతులుగ నడుచుటయే గాక నాశమున్ను జెంది 

నటులకూ జా దృశ్యం బగు కావున సీ'సన్ని పాతం బసాధ్యంబు, 

అసాధ్యనాడీ లతణము, 

శ్లో యాత్యుత్క_టాస్థిరాత్యంత యా త్యేవంమందగామినీ | 

యాచసూత్యూ చవ క్రాచ తామసాధ్యాంచనిరి సేత్. | 

“కౌ, ఏనాడి వ్యాకులము గా ఛిధిలము-గా మందముగా నిలిచి నిలిచియు[ కమ 

ముగా స్టా నమును విడనాడి నడుచుచుండునో ఆనాడి మరణసూచక నాడియని 

తెలియవలయు, 

మృత్యు సాడీ లవణము, 

న్జా॥ వ్యాకలాశిథిలామందాస్టి త్యాస్థి త్యాపయాతియా 

స్టానం[క మేణముంచంతీ నాడీమరణశంసీని॥ 

తా, | ఎవనినానీక కడుకీతలముగా "నేత్రములు నిశ్చలముగా (అనగా "రెప్ప 

పాటు వేయకుండా) నుండి నాడికి స్వస్థా నచలనము కలిగియుండునో వాడుతళర్శే ఇ 

మున మృత్యువును గాంచు. 

జ Sr. అలా = కాంలో లో 
శ్లో అత్యంత బత టా 7 5 మత్యం నేతయోరపి | 

సానచుంటిశ. నాడీనా-) నవోంయయరణూాతవః ॥ 
థ్ నసస్టాపు ట్టి 

తొ. ఏనాడి దోషముమోదు హెచ్చుగా కడుస్థిరము గా కడుమందము గా 

రూక్షుముగా వ(కిముగా నవచుచుండునో అట్టి నాడి అసాధ్యంబని తెలియవలయు, 
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న్లో జహాతియన్యన్వస్థానం యవార్చమపినాడికా | 

ననజీవితమాప్నోతి (తిదినే నె వపంచ తామ్ | 

తౌ, ఎవనినాడ్ స్వస్తానమునువిడ నాడి యవార్ణ (పమౌణమైనను చలించి 
థి @ ద 

యుండునో వాడు ఏ8 దినములలో మరణమును చెందు, 

అజీర్ల నాడీ లవణము, 

శో అజీర్లాదుద్భ వానాడీ కఠనాపూరి తాజజా | 
Oat ed net అగో టి (పనన్నాస్సుటి కాశుడ్ధా తుథానౌడీ( పశ స్య శే | 

తౌ, ఆజీర్ణ నాడి కఠినముగా వూరితము గా జడముగానడుచు. ఆకలిగొనిన 

వాని నాడి నిర్ణలము గా స్పష్టముగా సాంకర్య రహితముగా నడుచు, 

'చాలవృద్ధాదులనాడీ లవతమణము 

న్లో॥ ఛాలానామపివృద్ధానాం మూకానామవపిబేహీనామ్ | 

ఉన్న శ్తానామభిన్యాస విమూఢమనసామపి | 
వ్య _స్తంనమ_స్తంద్వంద్వంచ దోషరూపమ శేషతః | 
దర్శయత్య చిరా దేవ నాడీ దవ్యాణిదీపనత్ | 

తౌ, దీపము సర్వవస్తు పులను (బకొౌళింప జేయునటుల అలొలురు వృద్ధులు 

మూకులు ఉన్న్మత్తులు అఖిన్యాస రోగపీడ్తులు యోగఫురుషులు వీరల నాడి తన 

యొక్క. (పత్యేకగతిని సంకరగతిని ద్వంద్వగతీని దోషగతిని కడుశీ ఘము గా 

(పకౌళింపజేయు, 

(తికాలనాడీ లతణఅము, 

శ్లో! (ప్రాతః శ్లేమ్మగతిర్నాడీ మధ్యాహ్నే చాతివిత్తళా | 
అపరావాతి కాజ్టీయా పునఃవీతా నిశార్థ శే | 

* దివార శే, 
థి 
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తా, నాడి * (పాతఃకొలమునందు శేష్మగ తీగ లది + మధ్యాహ్న మునందు 

వీ తగతిగలదిగ 1 అఆపరాక్లామునందు చాతగ లీగలదిగ ఆర్థరాత్రీయందు మరలపీ త్ర 

గతిగలదిగ నడచు, 

నాడీగతవాత నంఛార కృత్యము, 

న్లో! స్పర్శనా ల్పీడనోద్భూ తా చేదనా న ర్లనాదవి | 

తాసు(ప్రాణన్య నంచారం (ప్రయత్నేన విశోధయేత్ ॥ 

తౌ, స్పర్శించుట (తాకిచూచుట్ర)పిసుకుట మెటికలు ఓరుచుట మర్దించుట 
ఫినిచే నాడులయందలి (పాణవాయువును చాగగా సంచరించునటుల జేయవలయు, 

నాడీపరీతూ నిపేధశాలము, 

శ్లో! వ్యాయామతృ ష్టాతపపీడితన్య బుభుతతోభు_క్రవతోహిజంతో:। 
అభ్యంజన స్నా నవధూపభోగ (కియాసునాడీ నవిబోధనీయా! 

తా, వ్యాయామము దప్పి యెండ వీనిచే పీడింపబడినవానికి ఆకలిగొనినవా 

నికి భుజిం చినవానికి అభ్యంజనము జేనీకొనినవానికి స్నానముజేనీనవానికి _స్టీసం 
భోగము జేనీనవానికి నాడి బాగుగా కనుపించదు. కావున నట్టి సమయములయందు 

నాడ్లీపరీక్న్ష చేయంజనదు, 

నో సద్యస్సా్నతన్యభు_క్తన్య తు_త్సృషస్టాతపసేవినః | 

వ్యవాయ శాంత బేహన్య నమర్థోవినబుధ్యతీ I 

తా, అపుడు స్నానముచేసినవాడు భుజించినవాడు అకలిగొనినవాడు దప్పి 

గలవాడు యెండతొ కినవాడు _సీరీసంభోగ ము వేనినవాడు సంచారము ఖే బడరల్సా 

వాడు ఇట్టి వారల నాడిని రొట్టి సమర్థుడైన కను ఫఇొనజాలడు, 

శ్లో! భు క్రన్యసద్యఃస్నాతన్య నిద్రితస్యోపవాసినః 

వ్యాయామ (శాంత చేహన్య భూ తా వేసినిరోదసే | 

* (పాతఃకాలమనగా ఉదయాది పడిఘడియలు [ మధ్యాహ్నమనగా పది 

ఘడియలు మొదలు యిరువది ఘడియలవరకు 1 ఆపరాన్దుమనగా యిరువది ఘడి 

చలు "మొదలు సూర్యా స్రముయమువరకో, | 
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సుందరీణాంచను యాగ మధ్యపా నేమతిభ్రమే | 

గంథారీభతు ణే చై బూ పవనా భ్యాససాధ కే 

కుక్కుటటీశశమండూక నర ప మాంసాదిభత్ శే | 

అపస్మా (శాంత దేహే నాడీనమ్యజ షబుధ్య తే | 

తా, భుజించినవానికి అపుడు స్నానముచేనీనవానికి నిదురగాంచినవాని కివు 
పవాసము చేసీనవానికి వ్యాయామము చే బడలినవానికి భూతము సోకినవానికి రోద 

నము స్టీం సంభోగము మద్యపానము జేసీనవానికి మతీ(భమగలవానికి గంజాయి 

చేవిం-చినవానికి యోగాభ్యాసము సేయువానికి కోడి కుందేలు కప్ప సర్పము వీని 

మాంనములను భుజించినవానికి అప సారరోగముకలవానికి బడలినవానిః నాడి 

భాగుగా కనుపించదు, 

నాడీజ్ఞానహీన వె వై ద్యదోపషము, 

న్లో॥ నాడీచిమవిజ్ఞాయ ౫ య్యకరోతిచికిత్సతమ్ | 

ఆరోవాతిగరింసోంధ 1 _గ్షన్యయాననమంవిదుః | 

తా," ఎవడు నాడీగతి విశేమంబుల నెటుగక చికిత్స జేయంబూనునో వాడు 

“పర్వతము నెక్కు_టకు గడుచుటకు యత్నించు అంధునివ లో” భంగ పశు, 

స్పర్శ లతయతణము, 

శ్లో! అథన్చర్శమిమంవమే, ౪ కించిదుష్టం (ప్రభంజశే | 
అత్యుష్షంపి త్తరోశేతు హ్యాథవాచాలిలీతలన్ | 

కించిచ్భీతం శ్రేష్టురో గే ద్వంద్వ 'చేచ పృధక్చృథక్. || 

తౌ, ఇక. స్పర్శలతుణమును వచించెద. శరీరము చారరోగికి కించచితుషప్టముగ 

నుండు, మైత్యరోగికి కడు ఉస్మ్యమగ గాని కడు శీతలముగ గాని ఉండు శేషరోగి8 

యొకింత శీతలము-గా ద్వంద్వరోగికి పలురీతులు గానుండు, 

రూప లవణము, 

న్లో తతస్వరూపంప శ్వేచ్చ శ్యామంభాతి (పభ ంజచనే | 

హరి(ద్రార_క్షవర్లాభం గా(తంపై త్యే విభాతిచ | 

శు చికిత్చాం యి, కదోతివ, 
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పాండురన్యచవన్లాభం న్యరూపం కఫరోగత; | 

మి,శ్రజంద్యంద్వరో శేతు వివర్లం సాన్నిపాతికే | 

తా, ఇక రూపలతణమును వచించెద, శరీరము వాతరోగమునందు నల్లగ 

నుండు చెత్యరోగమునందు పచ్చగ గాని ఎజ్జగ గాని ఉండు, శ్రేమ్మరోగమునందు 

*హేండురవర్లము గా ద్వంద్వరోగమునందు మిశ్రవర్దము గా సన్ని పొతమునందు 

వివర్షము గానుండు, | 

శబ లక్షణము, 
ది 

న్లో తతళ్ళబ్దగుణంవత్యే నమశబ్దన్సమిరశే | 

నహద్షోల్బణవాక్సి శే శైవ్ణరో చీచహీనతాొ | 

ద్వంద్వ జేమి శ్రి తాజ్లేయా భిషక్చాత్ర్రవిశారడై ః | 

తౌ, ఇక శబ్ద్బలతుణమును వచం వెద, వాతరోగి సమమెన మాటలు కలవా 

డుగనుండు. సెత్యరోగి నవ్వుచు వదరుచు నుండు, శేష్మరోగ పీనస్వరము కల 
చ్ అలో a వాడుగ నుండు, ద్వంద్వర్ గి మిశ్ర భాష లాడు చుండు, ఇటుల వె ద్యశా(స్ర్రజ్ఞులు 

శతెలినికొనవలయు, 

శ్లో! రు[దకోపాగ్ని నంభూత స్పర్వ్యభూత।(పతాపనః। (త్రిపాద్భన్టు 

(పారణ (స్రైశీ రాస్సుమ హోదర | చైయా (ఘ్రచర్శవసనః 

కపిలోనూల్యవి| గహ | వింగతుణోే హా న్యజంభో భీభతో 

బలవాన్టుహో౯ | ఫురుపో లోక నాశార్ల మసౌజ్యర ఇతిస్థిత | 

తె స్రేర్నామభిరన్యేషోం సళత్వానాంపరికీ ర్యతే జన్నాదా 

నిధనేవైవ (ప్రాయోవిశతిజేహినామ్ | బు లేదేవమనుష్యా 
భాం నాన్యోవిషహాలేహితమ్! 

తా, ర దకోపాగ్నిలోనుండి జనించినవాడుగా సర్వభూతములను తపీంప 

జేయువాడుగా 8 కాళు 8 శిరములు పెద్దకడుపు ఇవి గలవాడు-గా ప్రలితోలును 

కప్పుకొని యుండువాడుగా కపిలవర్లము పసు పువర్షముగల "నేత్రములు పొట్టిగా 

* అధికముగా 'జలుపు గలిసీన పచ్చరంగు, 
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నుండు వీక్క_లు భయంకర మెన ఆకౌరము. ఇవి గల వాడుగాగా బలిష్టుడు-గా లోక 

నాశముకిొకకు జనించినచాడుగా నుండు పురువుడు జ్యరమన బడును, ఈజ్వర 

పురుషుడు స్థావరజంగనుములై న 'సమ_స్తవస్తువులయందుసు | వె వ్వేరు నామముల చే 

వలయు చుండును. ఇది (పాణులకు ఉత్ప।త్తీకౌలమునందును అంత్యకౌలమునం 

దును గలుగును, దీనిని చేవతలు తప్ప ఇతరులు సహింపజాలరు, 

శో జ్యరోరోగపతి;పాప్ఫా మృత్యురోజోశనోంతక 8] 

(కోధోదయాధ్యర ధ్వంసి రుద్రోర్థ పనయనోద్భవః | 

జన్మాంతయోరొట్టహమయ స్పంతాపాత్టాహదార జః | 

వివిధై ర్నావభిః|కూరో నానాజాతిభువ ర తే॥ 

తా, జ్వరము గర్వరోగములలో (పధానంబె పాపమువలన జనిం చినడగట 

వలన పాపస్వరూపముగలటై మరణమును గలుగ చేయునదియొై శరీర పుష్టిని గలుగ 

చేయునట్టి ఓజస్సును నశింప జేయుచు అంతకస్వరూపముగలదిశా నుండును, ఇది 

దక్షు పజాపతీ యాగమును నాశమువేనీన పర మేశ్వరునియొక్క_ ఊర్ధ్వ న్మేతములో 

నుండిజనించిన కో పస్వయూపము గలది, ఉత్స ల్లీ నాశము కినియందు మోవామును 

కలుగ జేసును, మిగుల సంతాపస్వరూపము గలదిగ .నుండును, విషమాళ నాద్యహీ 

తాహారమలు _స్తీగీసంభోగము వాతమల మూ తౌది వేగనిరోధము. ఇం| దియములకు 

ఆఅసతిసంతోపము అతీపీడనయ యీ మొదలగు అఆహితాచారమువలన జనించును, 

ఇది నానావిధమల చేత పశుపక్యూది సమ స్తజాతులయందును వ_ర్టీంచును రోగపతీ 

పాప్మా మృత్యుః ఓీజడోళశనః అను అంతక8 నామములచే వ్యవహ రింపబడుచుండును, 

జర జాతి భేదములు, 

న్లో! పాకల్నశ్చ్చెవనాగానాం పర్వ తానాంశిలాజతు | భుజంగానాం 

తునిర్మోకః జలానాందీలి కాస్థ తౌ! గవాంచరీతి కారోగి 

ఊవరంపృధివీత లే | శున స్త పశరో_వ్యా(నూడా దృష్టి [పత్య 

వరోధనమ్ | ఆపను తి*స్మృ కా శ్వానాం కుఖో చ్చే దశ్శిఖండి 

నామ్ | న్మేతకోగ్మపవహితో వాయ సేజ్వరఉచ్య తే పృష్టభి 

దోబిజాలానా మాఖూనాందప్దరుచ్య తే | శు కానామథన ర్వే 
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హోం. భక్తి కాజ్యరఉచ్య తే | శార్జూలానాం చన ర్వేపాం (శ్ర 

మోజ్వురణ హేరితః | నూను పేషచధర్మజ్ఞ మిధ్యాాహారాది 

సేవనమ్ | చన్నృస్యం లేచవన్యానాం స్వభావాజ్ఞాయ తేజ్వర | 

వపుమూ హేశ్వరం తేజో జర నామానుదారుణః॥ 

తా. ఏనుగులకు కలి7డి జ్వరము పాక లమనియు పర్వతములకు కలిగెడీ 

జ్వరము శిలా జి_త్సనియు పాములకు కలిగెడి జ్వరము నిర్మోకమనియు ఊదక మునకు 

కలిగాడి జ్వరము నీలికాయ నియు ఆవులకు కలిగెడి జ్వరము శీతీకాయనియు భూమి 

కికలి గడిజ్వగము ఊపరమనియు కుక్కలకు కలిగెడి జ్వరము అళర్కమని యు పులు 

లకుక లిగడిజ్యర ము దృష్టి, పత్యవరోధమని యు గుజ్జములక కలి7డి జ్వరము అప 

స్మృతియనియు "నిమళ్ళకు +శలి7డిజ్వరము శిభో ద్భేదమనియు కాకులకు కలిగెడి 

జ్వరము పవావాతమనియు పిల్లులకు కలి-గడుజ్వరము పృష్ట భేదమనియు రోమ నాశ 

మనియు పందికిొక్కు_లకు' కలిగడంజ్వరము దర్దురమనియు చిలుక లకు కలిగడిజ్యరయు 

ము 'ఖి త్తీకాయనిరు శివంగి మొదలగు జంతువులకు కలిగెడిజ్వరము |శ్రమమనియు 

చెప్పబడును మనుజులకు మి ధ్యాహా రాదులవలనజ్వర ముక లుగును, ఏనుగు మొద 

లగు అడవిజంతువులకు అంత్నకాలమునందు స్వభావముగా జీ జ్వరము కలుగును, 

ఇటుల అ నేకవిధములను దారుణమైన జ్వరములు మేశ్వురునియెక్క_ కోపస్య 

రూపము కల వె యుండును, 

ఆహికజర లతణము, 

శ్లో! (మూధననిడానే), అథో _తరం(పవత్య్యూమి వాహికజ్వరలత 

ణమ్ | కీతంసపులకంగా [త్రం దాహ నం తాపహృద్దదమ్్మ్| నినో 

రుజాంగవై కల్యం కవీ పాచ్చే పచళూలకృత్ | అపథ్యవాం 

ఛాతం(దాచ పాదహృన్ఫుఖకోఫతా | గా(త్రంపాండురనర్హంచ 

పీతవర్షంచలోచన్నమ్ | అతీర క్ష విహీనంచా ప్యతిసారశ్చ 

జాడ్య ల | కరపాదవిదాహశ్చా ప్యాహీక జ్వర లత.ణమ్! 

తా, ఇక ఆహీకజ్వరలతణముల వచించెద, శరీరము చలి బెట్టుట శరీరము 

ఫులకరించుట. విదాహము సంతొపముక లుగుట తొమునొ చ్చుట తలనొచ్చుట అం 

గములు శె థిల్యమును జెందుట కడుపు పార్గ్వ్వములు శూరలించుట అపథ్యములయం 



బి £50 బనవరాజీయే - (ప్రథమ వ్రకరశే 

దిచ్చకలుగుట * తం|దము కలుగుట పాదములు లోొౌము ముఖమువాచుట శరీరము 

పాండుర వర్ల యుగ నుండుట! నే తయలు పసనుపువారియుండుట చే త్రయలు ర క్షహీన 

ముత తెలుభ్రబారియుండుట ఆతిసారము శరీర జాడ్యము కలుగుట చేతులు "కాళ్లు 

-మండుట ఈలతణములుగలది ఆహికజరమని తెలియనలయు, 

నీతలజ్యర లవణము, 

శ్ల్! (సిద్ధరసార్ష వే) చేహన్యలీత తాకంపో రోమహర్ష శృగా 
యితా |} తంద్భా/మూర్భభ )మకె వ లీతజరన్యలకుణమ్ | 

తౌ, శరీరము చల్ల |గ నుండుట వణకుట గణర్పొడుచుట పాడుట కంద, 

మూర్చ భరమ యీ లతఈణములు గలది శీతజ్వరమని 'తెలియవలయు, 

స రా ద న్లో [మతాంక శే] త్వశక్లా శే ష్థానిలాలీత మాడా జనయతోోజ్య 

రమ్ | తయోః[పశాంతయోఃవి త్త మంతేదాహాంకరోతిచ॥ 

తా, _శేష్మ వాతములు రెండును తొలుత రసధాతువు। నాశ్రయించి వణకును 
ళు 

చలిని గలుగ జేసి పిదప జ్యరమును కలుగ జేయును, ఆ నేష్మవాతములు శాంతి బెం 

దినపిదప పిత్తము (పకోపించి విదాహమును గలుగ జేయును,  ఈలకతణములు సా 

మాన్యముగాశీత పూర్వుజ్వరంబుల కెల్ల కలవని యెజటుంగవలయు, 

శీత్రజ్య్వరములకు పాశుపతా(శ్ర్రృరనము, 

న్లో [ఆయుర్వేచే] రసభన్మ తామభన్మ గంధకంచమనళ్ళిలా | 
పాపాణద్వితయంచాధ భృంగీని రేణమర్ల యేత్ | 

ద్యిదినంవాలు కాయం లే? చండాగ్నాచ ద్భయాదుక మ్ | 

ద్విగుంజంభ క్షయేన్ని త్వ మార్ల )కంచానుపానకమ్ | 

పాశుపతాస్ర్రనామాయం సర్వాహికజ్వర ంవాౌేత్ ॥ 

తా రసభ న్మభము తా మభ స్టృము కుద్ధి జెసినగంధకము కుద్ధిజేసీన మణీ కిల 
కుద్ధి జేశిన ఉల్లీపొపాణము కుద్ధి జేసిన గారీపాహెణము వీనిని సమఫాగములుగా 

* తిం ద్రయన సోమరితనము లేక కునికిపాటు, 
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(గ్రహించి ఖల్వములోనుని చి గుంటగలగ శాకురసముచే 2 దినములు యొతలెగ కమ 

ద్రించిమా తలు జేసీ గాజుకు ప్పెలోబోనీ వాలు కౌయం|త్రములోనుని చి 2 రాములు 

(గంథకము జీర్ణంబగువరక్సు తీమ్లౌగ్నిచే వండి సాంగశీతలమునదీనీ (ప్రతిదినము 2 

సరిగింజలయెత్తు  "షధమును అల్ల పురసానుపానముతో శీవింప్రచుండిన సకల ఆ 

హీకజ్వరములు నశించును, (ఇదియ పాశుప తానస్హ్రర సము, 

శీతజ్వరములకు మహాపాశుపతా శ్రురనము, 

ల్లో (సెద్ధవిద్యాభూ: 8] ద్వి భాగం శ్వెతపాపాణం రనం నేపాళ మ్లైచ్చ 

కమ్ | (పత్యేక మేక భాగంతు ఖల్వమ ధ్యేవినిమే పే వేత్ | కృప 

దుత్తూరతోయేన మ ర్జితంయామమా[తకమ్ | ముద్ద (పనూణ. 

నూతే)ణ త్యార్గ )కంచానుపానకమ్ | ఐ కాహికంద్యా రహి 

కంచ (త్యాహకం నాళ యజ్జ్వ్యరమ్! 

తా, శుద్ధి జేనీన ఊఉ ల్లిపాపాణము 2 భాగములు శుద్ధి చేనీన కరి శుద్ధి చేసిన 

“సేపాళములు కుద్దిచేనీన ఇంగిలీకము ఇవి దినునాకటింటికి చక్కా క భాగము ష్తెరం 

గుం వీని నెల్లి గ్రపౌంచి ఖల్వములో వె చి ఒక రూము నల్ల ఉ మ్మెత్తాకు రస సముతోడ 

వాగు -గామర్జిం చి పెనరగింజలం తేనిమొ[త్రలు చేసీ యందొక దానిని చలివచ్చినతోడ నే 

అల్ల పురసములో శేవింపవలయును, ఇటుల మూడువూటలు శేవించిన ఐకాహీక 

ద్వ్యాహిక |త్యాహీక  శీతలజ్వరములు హరించును, (దీనియందు చప్పిడిగంజిని 

(తౌగవలయును, మటియునీయాషభమును వరుస (తీరా తజ్యరములయందును 

సేవింపవలయును, ఈ పాకుప తౌన్హ్ర రసములు శీతజ్వరములను వారింప చేయుట 

యందు కడు (సిద్ధి జెండినవి.) 

ద్వా బ్రపాకజ్వర లవణము, 

శ్లో! [బాహౌే] కరపాదవిదాహశ్చ ముఖేసాండురశోఫతా | 
అంతన్దా హోబపీశ్సీతం దా్యాహికజ్యరలవణమ్! 

తా. చేతులు కౌళు మండుట ముఖము పాండురవర్షమె శోఫయు క్షముగ 

నుండుట కడుపులో మంట కలుగుట చెలపట కీతలముగనుండుట ఈ లక్షణములు 

గలది ద్యాహికజ్వురమని తెలియవలయు, (ఈ ద్వ్య్యాహికజ్వరమునందు పెజెవ్పీ 

న పాశప తౌశ్ర్రరసమును శీవింపవలయును), 
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(త్రిరా|త్రజ్యర లవణము, 

శో] [పూజ్యపాదీరకీ] చేపా చశ్యామలంవర్డ్మం కంఠశోవశ్చదా | 
సాకృత్ | గా త్రంతుళీతలం గ్రాహ్యం (తిరా(తజ్యరలతుణమ్ 1. 

తా, శరీరమునకు నల్లవర్షము కంఠముశోషించుట శరీరము చల్ల వెయుండ 

టు ఈలకుణములు గలది !|తీర్నాత్రజ్వరమని తెలియవలయును, (ఈ త్రిర్మాతజ్వర 

వరుసలో జ్వరము పచ్చుటకు ముందుదినము కడుపు కలుసుట కె యిక జెప్పబడు 

రస పతాప మార్తాండరసముమ గుడపానకయు క్షముగా శేవింపవలయును),. 

We షో ఆరి 
రన|పతాప మారాండరసము, 

న్లో రనహింగుళ నేపాళం పృథ్యదంత్యంబుమర్షి తమ్ | 

దినా స్టేనజ్యురంహన్యా బ్లుడేనసితయానహా | 

చతుర్వల్ల మిదంఖాచే త్పర్వజ్వర ప్రశాంత యే | 

తా, శుద్ధి చేసీ నరసము 1 భాగము శుద్ధి చేనీన ఇంగిలీకము రి భాగములుకుద్దిచే 

న్న శీపాళములు 4 భాగములు ఇటుల వీనిని ఖల్వములో వై చి నెలదంతి ఇళ్ళ 

రసముచే 2 రూములు బాగుగా మర్చి ంచి 4 వల్లములు (అనగా 8 సరిగింజలయెత్తు 

చే యందొకదానిని బెల్ల పఫురనముచేగాని పంచదార పానకముచేగాని 

సేఏించిన కడుపుకలిసి సర్వజ్యరములు హరించును. (ఈరస సపతాప మారాండరన 

మును సేవిం-బిన _-మరుదినంబున. (త్రీరాతజ్వరమునకు యిక జెప్పబడు జ్య రాంకుళ 

మును ఒక వుండలము సేవించవలయును.) 

(తీరా (తజ్వర మునకు జ రాంకుశ ము, 

న్లో! సూతంగంధంవిషంతుల్యం భూ ర్రభీజం (త్రిభిన్సమమ్ | చతు 
క్షాంద్విగుణంవ్యోపం మార్ష యీద్షి ద్ధి నమా।త్రక్రమ్ 1 జంబీర 

న్యరమైగ్శర్షక మార్చ కన్య ద్రవేనచ |! గుంజాదయంపదాత 
వ్యం వాతజ్వర హరంపరమ్ | ఇదంజ్వ రాంకుశంనామ్నా సర్వ 
జ్య్వరవినాశనమ్ | ఐకాహిగక ంద్యా బ్రపాకంచ (త్యాహీకంవా 
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చతుర్ధకమ్ | విషమంవా[(తిదోషంవా హంతినత్యం ననం 

శయ 

తౌ, శుద్ది చేనీ న రసము శుద్ధి చేసీ సీన గంధకము క ద్ధిజేసిన నాభి ఇవి సముభాగ' 

ములు ఈ 8 సమము శుద్ది చేసిన ఈ మత్తు విత్తులు ఈ చీలుగింటి యిమ్మడ్ శొంఠి 

పీప్పలి మిరియాలు ఇటుల వీనినెల్ల కూర్లమువే సీ ఖుల్భములోనుని చి నిమ పండ్ల రస 

మువేఒకదినము బాగుగా మర్షించి 2 సరిగింబలం తేసి మ్మ త్రలుచేనీ యందొకచానిని 

అల్లి పురసముతో శేవించిన వాతజ్వరము హరించును, ఇది వాతజ్వరమును హారింపజే 

యుటయందు కడు శేష్టం బె నది, మణియు దీనిని ఆల్ల ఫురనముతో నలువదిదినములు 

"సేవించిన ఐకాహిక ద్వా పీక (లోగ్టహిక బాతు ద్రీకజ్వరములు విషమజ్యరములు 

(తీదోషజ్యర ము మొదలగు సర్వజ్వరములు ని సృంకేయము? హరించును, ఇదియ 

జ్వరాంకళమన బడును, ( ఈజ్యరాంకుళశముమ పావుశేరు ఖర్జూరపండ్ల అనుపానము 

తో చేని లేక పావుశేరు "నేల తాటిగడ్డల మర్లానుపానముతో చేని లేక పావుశేరు 

గుడానుపానముతో చేని ఒకనుండలము (ప్రత్యహమః శేవింప్రుచుండిన (తీరా తజ్యర 

మున శించును, ) . 

ల్లో అన్యశా శ్రే) నా మైుతోద్దిగుణం తాళం మర క్ష యెత్సువవీ 

ద్రనైః! 1 ప్రవు కుద్భూధళీ తే న జ్రీకీ శేణమర్డ యేత్ | (వపు 

డేద్భూధ శేపశ్చాత్పంచగంంజామితంభ జేజ్ | అక్ష్రకన్యర సే 

నైవ నర్భజ్యరనికృంతనః | బకాహికంచ్యా (హికంచ (త్వా 

పికంచతురాపాకష్ | విశమంచావిశీకాఢ్యం ' జ్యరంహంతి 

జ్యరాంకుశ | 

తా, తామభస్మము ] భాగము శుద్ధి చేసిన శాళకము 2 భిగములు ఇటుల 

వీనిని ఖల్వములో నునిచి “కొకరాకు రనమిచే ఒకరూ-ము మర్షించి బిళ్ళ బేసి రెండ 

నెండం చీ భూధరయం[తములో ప్రటందబిడి సొంగ కీకంమునదీసీ బొంత జెము డుపా 

లచే మరల మర్దించి మరల భూభర యం త్రములో ఫుటంబిడి 5 గురిగింజల (ప్రమాణ 

మును అల్ల పురసముతో శేవించిన ఐకౌహీాక ద్వ్యాహిక (తాహిక చాతుర్ధిక జ్వర 

ములు విషమజ్వర యు బు సీతజ్వరము మొదలగు 'సర్వజ్యర ములు హరించును. (ఇది 

యును జ్వరాంకుళ మనబడును.) 
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సర్యజ్యుర ములకు మహాజ్వ రాంకుశ రసము, 

EN [గ)ంఛాంత శే] పారదంగంధకంతామం పీంగుళ ంతాళ మే 

వచ | లాహంవంగంనూటథి.కంచ ఖర్చరంచమనశ్నిలా | 

మృషతెభ0కంగైరికంచ టంకణందంతిబీజకమ్! సర్యాణ్యేతా 

నితుల్యాని చూర్ష్య యిత్యావిభావయేత్. | జంబీరతులసీచిత 

విజయాతింతిడీర మై * | వభిర్లి నతరయం కాచే నిర్ణ నేఖల్వగ 

హృకే! చణమా(ాంవటేం కఠ? భాయాశుప్మూ_ం౦ చకార 

యేత్ | మహాగ్నిజననీవై పా నర్వుజ్యరవినాశినీ | వకజంద్వం 

ద్వజంవచైవి చిర కాలనముద్నవమ్ | ఐకాహికం దార్య (హికం 
ర (A దప 

చ తథా (తిదివనజ్వురమ్ [ బాతుర్ధి కంతథాత్యు (గం జలదొవమ 

నముద్భవమ్ ! సర్వాక్ జరా౯ నిహంత్యాశు భాన్మర స్త్రిమి 

రంయథా | నాతఃపరంకించిద ప్తి జర నాశ న భేహజమ్ | మహో 

జ్యరాంకుశోనామ రసోయం మునిభావీత 

తా, కుదిచేసీనరసము శుద్ది చేసిన గంధకము తామభస్మము కుద్ధి జేసిన ఇంగిలీ 

కము కద్ధ జేసిన తాళకము లోవాభస్టుము వంగభస్మము కుద్ధిజేనీన “శ్వీామయవ్లా శీ కము 

శుద్ధి జేనీన కఫరిశుద్ధి జేనీన మణిశిల అభ్రకభ స్మృము కావిరాయి వెలిగారము -నేలదంశి 

విత్తులు వీనిని సమభాగములుగాచూర్లము బేసి ఖల్వములో వై చి నిమ్ముపండ్లురసముతు 

లనిరసము చిత్రమాలరసము తక్కె_డరసమయు చింతాకురసము. వీనిలో ప్రతిదానిచే 

మూశేని దినములచొప్పున భావనజేనీ పిదప పెరసముల నన్నిటిచే ఖల్వమును నిం 

డించి 8 దినములు నిర్జన క దేశములో ఖల్వముతోడ యొండనెండించి సెనగ గింజలం 

తేసి మొత్రలు జేసీ నీడ గెండించి యందొకమొతను అల్ల ఫురనముతో జీవించిన 

అగ్ని దీపనమ గలుగుటయీ గాక వాత పిత్త శేష్మజ్వరమయులు ద్వంద్వజ్వరములు పురా 

ఇజరమలు ఐకౌహిక దాం(హిక ,తాషహీిక చాతురి కజంరములు అతు, గజంరము 

అవ యువలన జనించిన పరము రి మదల " రజ్యరములను మ్యడు 

వకటిని బోకడచుచందంబుని బోకడచు, జ్యరయల బోకడచుటయందు దీనికంటు 

(శ్రేవ్టంతై న యాపషధం 'బెద్జియు లేదు, ఇది మహాజ్వరాంకళ రాసమని మునీశ్వరులు 

వచించిరి, 
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(తీరా (తేజ్యర మునకు (క్యాపి+కారీ రనము 

[నూధవనిదానే) రన కేన నమంశుద్ధం శిఖ్యగీవంచపాదికమ్ | 
అర | అగ న్ త తార. భ్ రీ | 

గొ జహ్వయాజయం ఆ వచ తండులియైశ్చభావయేత్. | 

(వల్వెకంన_ప్తనప్తాధ మష్యుంగుంజాచతుష్టయమ్ | 

జర కేనఫ్బ తేనా ద్వా త్యాహికజ్వుర శాంత యీ | 

శా॥ కఫరి శంఖము యివి సమభాగములు మెలుతు త్రము క్లే భాగము వీటిని 

ఏదు నాలుక తక్కె_డు చిణికూర వీని రనములలో (సతిచానిచే 7 పర్యాయములు 
(a (= 

భావనచేనీ మర్తించి మా తేలుచేసి నీడ చెండ్ంచి 4 నురిగింజలయెత్తును (పాత నేతి 

లోనిప్పించిన (త్యాసీాకజ్యరము నివ_ర్థించును, 

క్ర॥ ఇలందమ్ములమున నల్లుల ' 

విలసితముగ వరునతోడ విడియముసేయక౯ా | 

జలీ బెట్టు (తిరా్యతజ్యర 

కులబొల్ల ను (చుంచుటరుడె గోపతిగమనా | 

(తౌ. (తీర్నాతవరుసదినయున నై దునల్లులను రెండవవరుసదినమున నేడునల్లు 

లను మూడవవరుసదినమున తొొమ్మిడిసల్లులను తమలపాకులో భాడిగ విజెము సేయ 

వలయు, ఇటుల జేసీన (తీరా తజ్వరము హరించు, (1త్రీరాతజ్వరములో ఎసేజెప్పీన 

పాకుప తా్హ్రమును కూ డా (బరమాగించవల యు.) 

వాతురి కజ్వర లవణము, 
యి 

[నూధవసిదా నే నీతంనప్రులకంగా[తం శిరా, ఛభమణకంపనే 

హరి(దా నేత కా=తిశ్స చాతుర్ధ జ్యరలశుణమ్ 

తా చలి బెట్టుట శరీరము పులకరించుట తలదిరుగుట వణకుట "నేత్రము 

పచ్చనై యుండుట యా లక్షుణములుగలడి చాతుర్ధిక జ్వరమని "తెలియవల యు, 

నా ఒన ఇ” 9 (గాహచు] చతుర్థకోమ లెమేదో మజ్జ్యాన గన్యత మేస్థి తే | 

మజ్జన్య ఏవస్యపలే (పభావం సనతుదర్శ్భ యక 
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ద్విథాక ఫేన జంఘాభ్యాం నపూర్వ శ్నిరసోనిలాత్. | 

చతుర్థక స్పాధు కార్యస్ప త శ్రహాంతరనంభవ। | 

తా,. చేదన్సు మజ్జ వీనిలో దేని నేని దోషము ఆశ్రయించి యుండున పుడు 

చాత్రుర్ధిక జ్వరము కలుగును, మజ్జధాతువు గాశ్రయించియుండున పుడు చాతుర్ధిక 

బరమ కలుగునని" కొ 0దరాచార్యుల మతము, 

చాతుర్ధి కాది నర్వద్వరములకు మహదగ్న కుభూరము, 

న్లో (చింతామణా] రసంవిషంచాభ గంధం తాళకం హింగుళం 

విషమ్ |! శుల్భభన్న సమంతుల్యం మర్షితం భృంగవారిణా | 

కాచకుప్యాంవినివీప్వ మృ్తి త్తి కా లేపయేద్బ్చ పాం; | వాలుకొ 

యంత్ర శేపాచ్యం దినై కం మందవపి హ్నినో | సాంగశీతలము 

ద్ధృత్య దాతవ్యం చణమా[త్రకన్ | అనుపాణవికేపేణ చాతు 

రి క్ర జ్యరంహ సేత్. | నన్ని పాతం నిహం త్యాశు సర్వజ్వరహరం 

పరమ్ | మహా దగ్నికుమాగోయం నర్వవ్యాధివిదారణమ్ | 

తా, శుద్ధి చేసిన రసము పద్ధిచెనిన వసగ్గాఖి అభ్రికభ సము శుద్ధి చేసిన 

గంధకము కుద్ధి చేసిన తాళకము శుద్ధి చేసిన యింగిలీకము కుద్ధిచే చేసీన వుల్లిపాషా 

" ణము శామ్రభ సమ వీనిని సమభాగములుగా ఖల్వములోనుని-చీ గుంటగలగ రాకు 

రసముచే 1 దినము చాగుగా మర్దించి గాజువప్పెలో బోనీ డాని చీలమన్ను 

లేపనము"ేనీ శీ దినము వాలుకాయం[తములో మందాగ్నిచే పొకముచేని సౌంగ 

శీతలమున దీనీ గుంటగలగరాశురసముచే మరల మర్దించి సెనగగింజలంత మొత 

లుజేనీ 40 దినములు అల్ల పుర సానుపానముతో నేవింపుచుండిన ఇాతుర్తి రి కజ్వరము 

సన్ని పాతజ్వరము (తిర్యాత్రవరుస సజ్వరము ఆహికజ్వరము పురాణజ్వరములు యివి. 

మొదలగు సర్వజ్వరములు వహారించు, (దీనిని చాతుర్థిక జ్వరమున పంచమూల క పా 

యానుపానముతో శేవింపవలయు, ఇదియ మవాదగ్ని కుమార మనబడును, 

లీతజ్య రాను పానములు, 

శ్లో! [మాధవనిదానే] కణాభయంవాకణజీరకంవా నశర్మరంశే 
వలజీరకంవా | ఉస్తైంబువీ త్వా సహనానిహన్యా చృీతన్య 

కంపం పరితాపము(గమ్ | . 
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తా, ఆహికజ్వరములయందు పిప్పలి కరక్కాయనుగాని లేక పిప్పలి జీల 

కణ్ణను గాని లేక పంచదార జీలకజ్ఞనుగాని అనుపానముగా (గహించి వుష్టోడక 

ముతో పానము చేయించవలయు, మటియు బొషభమును అల్లపు రసయు క్త 

ముగా నొసంగవలయు, ఇటులజేసీన చలి వణుకు వుగతాపము వీనిళోగూడి 

యుండు అహికజ్యరములు శీఘ్రముగా నశించును, 

ఆహిక జ్యర నన్యములు, 

శో [మూధవనిదా నే] గిరికర్టి క 'యోరూలం మరీచం లశునం 

యుతమ్ | నన్యం శీతజ్యరం హంతి ఏకద్విత్రి చతుర్గకమ్॥ 
mp 

తౌ, * “తెల్ల గం కున వేరు నల్ల గంశునవేరు మిరియాలు వెల్గులిపాయలు 

వీనిని సమభాగములుగా నూరి నస్యముజేయించిన ఐకాపిక ద్వా్యహిక తా్య 
చిక చాతుర్థిక శీత్రజ్వరములు నశించు. 

న్లో! [ఆయు ర్వే దే] నర కేశాభ్యంగ తై శే కాక చూర్మ౦నవీప్పలమ్ | 

నస్యంశీతజ్వరంహాంతి బాహికంహరతికణాత్ | 

తౌ, మనుజుడు ఆభ్యంజనము చనీకొనిన పిదప అంటకలి కౌసర వేళ్లు 

పిప్పళ్లు నూరి నస్యము చేయిం చిన శీత్రజ్వరములు  ఆహీకజ్వరములు తక్షణమున 

నశించును, 

న్లో అజామోదంసైంధవంచ మరీచం లశునంసమమ్ | 

అర్క_పత్రర సేనన్య మూహాక జ్యుర నాశనమ్ | 

తా, ఖురసాని కీముము పె ంధవలకుణము మిరియాలు వెల్లుల్లిపాయలు ఫనిని 

' ననుభాగములు గా (గహించి జిల్లేడుకొ నలరసముచే నస్యముచేయించిన ఆహికజ్వర 
ములు కూత వేనీప జే యూార్చృగోగములు నశించు, 

మసూరి కాజ్యర లత్మణము, 

శ్లో! [మాభవనిడానే] వాతేపీ తేక ఫజా మనూరి "కా శై _లికాభిషగ. 

మంతుమానుపాః |! గంభీరాతి దినము్గి తాతథా సన్ని మో 

హన చతుర్భనాడికా ఈశ్వర ప్రశయడఉ[గరూపిణీచాష్ట కినవడద 

శేముకోవణమ్ | శ_క్తీరాపమథవాష్ట్ర మేజ్వరం దోపథాతు 
నవమే(ప్రలుష్య తే | ఈశ్వర్మపళయము[గ్రముబ్బవం వై ద్య నాథ 

* ఇదే దింటన వేరనియు జెప్పబడు, 
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మితిక ధ్య తెేళ్ళణు | మథురమసూరికాపి_క్లేజాతి | కృష్ణమర్క_ట 

ద(దువిషమాక ఫజాతి | దోపుజిహ్వూకమనిల గహదోపజాతి | 
హరనయన సముద్భ వాగ్ని వ క్రి)ఛాతు వేష్టితముగనూరణమ్! 

తా, మనూరికౌజ్యరము వాతేపి _్రశేష్ముయమలవలన మనుజులకు శిలలకు 

జనించుననియు వానికి చికిత్స జేయుట కడునసా ధ్యం బనియు మనుజులు చెలిసీ 

కొనవలయు. మటీయు దానియందు- తీ దినములు గంభఖీరజ్వరము గలిగియుండు 

టయే-గాక సన్ని పాత చాతుర్థి కజ్వరములవ లె నే నాడియు నాడును, మణియు నగి 

యీశ్వర' (పళయమువలెనే వృగరూపముగలటై 8 లేక లేక ]0 దినములకు శరీ 

రమునుండి -జూరి పొకు_లుకట్టును, ఇది నకిస్వ్తరూపము గలది, మఠియు నిది 

వాతపిత్తశేష్మమ్దులను రసాదిసప్రధాతువుల నాశ్రయించుటచే ర లేక 9 వ దిన 

మున జ్వరము శళమించు, మణియు నిది _పళయము వలెనే ఫృగమైన యుత్చ త్రీ 

గలదిగ నుండు డానంచజేసీ డాని స్థితి నెటుంసటక వైద్యుల కళక్యం, స్ఫోటక 

ములు నట్బనలై చేత్రయుల కింపుగనుండిన విత్త ధాతుజనితమనియు నల్ల కోతి 

వెంటుకలవ లె దద్దులుగల వై విషమముగ నుండిన శేష్మ ధా తుజనితమనియు దోష, 

గ_ప్రమెన నాలుకవలె నుంజన వాతధాతుజనితమనియు యీ తి ధాతువులు లేక 

మైయుండిన వాడు జచ్చుననియు తెలియవల యు, 

న్లో [ఆయు ర్వే దే] ఉ|గరూపం మహో తేజ _స్తీశూలం డమరుకం 

తథా 1 (క్రోధాగ్ని దంస్రా /నహితంశ_క్తిజ్భరసంభ వమ 

తౌ ఊగరూపము మహో తేజస్సు (తీకూలము డనురుకము (కోధము "నేక 

ములయంగదు నిప్యులురాలుకు "పెద్దకోరలు ఇవిగలగి మహాళ_క్ర్ జగస(తాపమని 

తెలియావల యు, 

నో [(గంభాంత రే] దాహాజ్యరంసంతతే దాకాతృ ఫ్లా మూూర్భాన్య 
ad 
దెషం వమునంచతం(చా | స్పోటక జరం * జంతువికార కారి 

వుసూరికాచ జరమస్థనంభ నమ్! 

ఇ, దచాహయు_క్ట్రజ్వరము యెల్లప్పుడు ఆకలి దప్పి మూర్చ ముఖదౌర్షం 

ధ్యము వాంతులు తంది కడుపులోళూల యా లఅలతణము గలది మసూరి కౌజ్వర 

మని తెలియవలయు, ఈ మసూరి కెట్వరము రీ విధంబులుగ జనించు, 

= 

'* వాంధివి కార శౌరి 
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అసాధ్య మసూరి కాజ్యర లతణము, 

(అశ్విస్మ్ప్రో శే] దద్రుంచ కుండలందీర్భ మంత'క్వేగం చతు. 
రిథమ్! కృవ్ణంచర. క్షం శ్వేత మతివృద్ధిశ్చనాశనమ్ | తృష్టాతి 

సార; కంపశ్చ శాషసనశాసాది వ్మిభమః | పా క్కామూర్భా 

జృ్యరందాహ మసాధ్యం చ వివర్ణ యే త్ | 
( 

తా న్యోటక ములు దద్దులు యొక్క ఆకౌరము వట్ఫవాకౌరము దీరా కా 

గము అంత శ్వెగము గలవియన శీ విధంబులు, అవి కృష్ణ వర్షంబులుగ నేని | ల్ కవ 

ర్ల ంబులు ఎగ నేని శ్వేతవర్ష ంబులుగ నేని తజచుగ నేని నుండినను కబుచుగా దప్పి 

అతిసారము శరీరకంపము శ్వాసకాసలు డగు త్రీ తబ్బిబ్బుమాటలు ఎక్కిళ్లు మూ 

గృ జ్వరము ద్రాహము అనువానిలో బేనితోవై నను గూడియుండినను మరణము 

కలుగునని తెలియవలయు, 

స్ఫోటక జ్వర చికిత్స. 

_ శా! (సిద్ధరసార వే] మహామయంనర్భ  మనేకరూపం మూర్భా 

త్రిదోవ జ్యురనన్ని పాత తః | ఇదంపరాశ క్రిరుజామనుే స్ట ష్య 

నేకరూపం బహుళంచికిత్సతమ్ | ధూమంచయం [తం తిలకం 

మనుష్యో వ వ్యేచతాని స్ఫుటమేపనం గ్రహాత్ | 

లౌ, సమస స్ఫోటకజ్వరములు కడుసర్నాక్రమము గలవిగ మూర్భ (తీడో 

పు నన్నిపాతములచే పలురూపంబులు గలవిగ నున్నయవి మనుజులకు జనిం చెడి 

ఇవిభ శ క్రిరూపముగల స్మ్చో టకజ్వరములకు ధూపములు యంత్రములు తిలక 

ములు మొదలగు ననేక చికిత్సలు గలవు, వానిని సర్మగహము గా వచిం చెద 

వానిని మనుజులా-చరించవలయు, | 

న్లో (సిద్ధర సార్జ్య వే] దృష్టంహరీ తా శ్రేయకనంహి తౌయాం హరిద్ర 

విశ్వాషధ వాన శేవీకాః ! గుడూచినించా తులనీదలంచి నజీ 

రకం ధాన్యకపర్పటేచ | విళంగతక్క్కోల (తిజాతకంచ పాఠథా 

దుఠరాలా భువినింబవ్మతిమ్ | బిలై గర్చేసుంఖీ పశుగంధ 

దారుణం వత్పమాంశం హార తేముసూరికామ్ ॥ 
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తా, వాత పెత్య.శేష్మజనిత మనూంరి కౌజ్వరములకు పసుపు కొంత ఆడ్డస 

రఫు యీనెలు తీప్పతీ7 వేపాకు తులసియాకు -జీలకజ్ట కొతిమెర్లు పర్చాట్లకము 

వాయువిడంగములు తకోో_లపుట్ట్లు * లవంగపు చెక్కు ఏలకులు ఆకుష తీ? చిరు 

బొద్ది 1 శేగటిదూల నేల వేపాకు మాశేడు ములువెంపలి వానిలి వీనిని సమభొగ 

ములుగా (గహీంచి ఉదకముతో మర్చించి దాని రసమును. సేవించిన మనూరి"కౌ 

జ్వరములు హరించు. దీనిని వహారీతా[లేయాది సంషితలజూచి వచిం చినాడ, 

శ్లో! [(మాధవనిచా నే] ఉశీరంనింబవ(తంచధా త్రీమభుకధాన్యక మ్ 
ముస్తాసౌవీరకంఛిన్నం మంజిషస్టాతివిపాతథా [1 

ఏతానినమభాగాని తుల్యంచూర్ష్మ ంతుకారయీత్ | 

క్యాథమస్ట్రావ శేషంచ మసూరీజ్యరనాశనమ్ । 

తౌ, వట్టి వేళ్ళు వేపాకు ఉఊసిరికపప్పు ఇప్పపువ్వు కొతోొమెర్లు తుంగము 

ఫైలు శేసుపలుకులు తిప్పతీ7 మంజిప్పి అతివస _ వీనిని సనుభాగములుగాదంచి 

చూర్ణము జేసీ దీని కెనిమిదింతలు నీళ్ళుబోసి అప్టావ శేషము గా కపాయముకాచి 

సేవించిన నమునూరికా జ్వరములు హరించు, 

శ్లో! మధుకంచనమంజాజి దేవదారు చిరాయుతమ్ | 

గుళూ చిబిలుమాలంచ వాలుకం ము న్తకంతథా | 

క్య్యాథమష్టావ శేషంతు మనూరీ ద్వరనాశనమ్ | 

తా, ఇప్పవువ్వు జాబికొయ దేవదారు ఊరకౌకర తిప్పతీ7? మాశేడు 
వేరు కురువేరు కూతురుబుడమ తుంగముస్పైలు వీనిని సమఫాగములుగా దంచి 

యందుదకము బోని అస్టావ శేషము గా కపాయముకాచి సేవించిన మనూరికౌజ్వర 

ములు హారించు, (మణియు మాహేాశ్వ్యరధూపములు చేయవలయు, చండభాను 

తీలకము బెట్టవలయు, ఇటులజేసీన మనూరికొజ్వరములు అంటకుండు,) 

క్రిమిరోగ లక్షణము. = 

న్లో॥ (సిద్ధవి ద్యాభూ 8 జ్వల వివర్ణ తాళూలం హృ[దోగ న్పతతం 
భవః! భ కృ ద్వేహోతి శారశ్చనంవిద్యా (క్కి_.మిలశ్షణమ్ | 

* ఇదే దాచినశెక్క_ 1 ఇది పిన్న శేగటిదూల గొండి, 



జ్యరవిజాన లత్ణ చికిత్సాదయః, . 81 

దొ, జ్వరము కలుగుట శరీరము వివర్లమెయుండుట కదువులా కూలించుట 

ఈ లతేణముబుగలది me "తెలియవలయు, 

(క్రిమిరోగ చికిత్స 

శ్లో] [మాధవనిదాచే] ఆరనా శనపాతవ్యః మిన్న; శ(త్రుహా 

(పాత_న్తస్య సమోన్నాస్తి [క్రిమిఘ్మ్నో భువన్మత్రయే॥ 

తా, వాయువిడంగములను కలితోనూరి (పాఠః కౌలనునందు సేవించిన 

'కిమిరోగములు హరించు, [క్రిముల నశింపజేయుటకు దీనికి సమానమైన యౌష 

భము ముల్లోకములయందు లేదు, 

న్లో ((గంథాంత రే] ఖదిరఃకుటజః వీ దుమందవచా (తి కటుక (తై 

ఫలం (త్రివృతాచనమమ్ | పశుమూత్రయితంషిబన_ప్తదినం 

(క్రిమికొటి శ తాన్నపిహంత్యచిరాత్ I 

లౌ, చందచెక్క_ 4 క్రోలముక్కి_ చెక్కు మం చివేప చెక్క. వస కోొంశి 

పిప్పలి మిరియాలు కరక్మౌ_యలు తౌనికౌయలు ఉనీరికెపప్పు వీనిని సమభాగ 

మలుగా చూర్గమొ చేని దీనికి సమముగా శుద్ధి జేసిన తెల్ల 'తెగడచూర్లము' కలివి 

(పతీదినము 4 మాడలయెత్తు చూర్లమును అవుపంచితముతో 7 దినములు నేవిం 

చిన సంఖ్యాతీత క్రిములుండినను శీఘు్రముగ నశించు, 

న్లో! (నూధవనిదా నే] పాలాళబీజంనగుడం తిలడంతుఘ్ననంయు 

రమ్ | జలేన నారి కేళన్య విబేత్కి"మి వినాశనమ్! ' 

తౌ, మోదుగవిత్తులు బెల్లము నువ్వులు వాయువిడంగములు వీనిని సమభా 

గములుగా (గహించి ొంకాయ నీళ్ళతోనూరి సేవించిన [క్రిమిరోగములు నశించు, 

శ్లో [అన్యశా స్తే] విళంగనిర్లుండ్య భయాఖుకర్టీ రసోనశో భాం 

జన చిత్రకాణామ్ | కాాథాని'పే.వ్యః(క్రిమిదుష్టలో గే యథా 

మృతంన్వర్లి భి రాద ే ణ॥ 

* కొడి శచెక్కం, 
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తౌ, వాయువిడంగములు చావిలి కరశొగ్రాయలు ఎలుక చెవి విత్తులు 

వెల్లుల్లిపాయలు మునగవిత్తులు చిత్రమాలము వీనిని సమభాగములుగ దంచి కహా 
యముకా-చి * న్వర్ణవాసులగు దేవతలు అమృతమున ఆదరణతో సేవించిన 

మాట్కి_” (కిమిదుష్టోగము గలవారు. శేవించిన [క్రిములు నశించుటయేగాక 

భా గలుగు, 

లో] [మాధవనిడాశే] ముస్తాఖుకర్ణీ సురదారుశి(గు వరాకపహాయః 
. శ్రమిజక్కణాథ్యః | అత వాషింగువిళంగటీబం (పపీతమూశు 

కిమిజిత్క_ణాథ స్రమ్!! 

తా. తుంగముప్పెలు ఎలుక ఇెవివిత్తులు జేవచారు మునగ పిల్లి పీచర వాయు 

విడంగములు పిప్పళ్ళు వీనిని సమభాగములు ౫ ,దంచి కసాయముకౌచి సేవించి 

నను లేక ఇంగువ వాయువిడంగములు పిప్పళ్ళు వీనిని వుదకముతోనూరి శేవించి 
ఏ 

నను (క్రిమిరోగములు హారించు, 

న్లో యఃవిబేచ్చ)ద్ధయానామ్నూ కీటమర్ల నకంరనమ్ | 

(తిమాసం (కిమిరో శేషు దివ్య దేహీ “భవేన్నరః || 

శా, కిమిరోగమయుగల వారు కీటమిర్ల న రచమును 8 మాసములు సేవించిన 

దివ్యదేహ ముగలవారుగ నరమ్యెదరు, 

(కిమిరోగములయందు పథ్యము, 

శ్లో! వటోలారిష్ట వే(తా(గ వాన్తుకంమూలకానిచ | 

ఉపశితోముద్దయూష్షా ఫురాణశ్శాలిమన్టీకః 

విళంగన్పర్వభో జ్యే (కిమిరోగి (పయోజయేత్ | 

తా పొట్లకాయ “వేము వెదురుగొమ్ము చ్మకవ్తి రి కూర ముల్లంగిగడ్డలు పునగ 

కట్టు ఆరువది దినములకో పండిన పాత వడ్డు పాయు విడంగములు బీనిని సర 

భోజ్యవస్తువులయించు క్రమికోగకీ సీ డితులు జేర్చుకొ నవలయు, 

(కిమిరోగములయందు అపథ్యము, 

న్లో శీ రాణిమూంసాని గుడంఘృ తాని దధీనిశాకానిచపర్ష నంతి | 

నమాపషళోన్లూన్నధురా[వ సాంశ్చ క్రిమో౯ా జిఘూంసుః పరి 

వర్ణయేతా౯! 



జ్యరనిదాన లతణ చికిత్సాదయః, వల్ 

తౌ, పాలు మౌంసము బెల్లము నెయ్యి సెటుగు ఆకుకూరలు మినుములు 

ఫులును తేనె మొదలగు మధుర (ద్రవ్యములు వీనిని | క్రిమిరోగులు వర్టింపవల యు, 

జంతుజ్యర అశుణము. 

[ఆయు ర్వే దే] అరుచిళ్ళా మనే త్రత్యం పాండుత్యుంఛర్హ నం 

[(ఛమః | జ్వ రాతిసారహృజ్భూలం (క్రిమిణాథ(పజాయ సే ॥ 

తా, అరుచి "నేత్రములకు నలుఫువర్షము శరీరమునకు పాండుర వర్ష ము వాంతు. 

లు త బ్బిబ్బుమా టలు జ్వరము ఆలిసారము లెమ్ము నొప్పి ఇవి గలిగిన జంతుజ్యర 

మని తెలియవలయు, 

జంతుజ్వరములకు కీటమర్గ నరనము, 

న్లో! ( ఛేసజక ల్పే] శుద్ధ సూతంశుద్ధగంధ మజామోదంవిళంగకమ్ 

విషముపి ర న్నా సం క్రమాదూర్ణ ్ వగుణంభ వేళ్ | 

చూర్ణ యే సధుహలేహ్యాం ని మై-కంపంతుజరృ వేత్' | 

కీటమర్ష రసోనామ ముసాతోయం పిబేదను | 

తా, శుద్ధి దేసిన రసము | ఫాగము శుద్ధి జేనీనగం భకము 2 ఛాగములుడీనుము 

8 భాగములు వాయువిడంగములు 4 భాగములు ఛఈ "పెనుముష్టి చెక్క 5 భాగములు 

_మోదుగవిత్తులు 6 భాగములు ఇటుల వీని నెల్ల చూర్ణము చేనీ ఆందులో తేనెబోనీ 

వండి మౌడయొత్తుమా తలుజేని సి యందొకచానీని తుంగము ల కపషాయముతో శఉేవిం 

చిన జంతురోగము నశించు ఇది కీటమర్ధన రసమన బడును, 

జ్వ రాతిసార లవణము, ' 

| [వమూధవనిదానే] జ్వర నం తాపహ ఫచ్భ్చూల మరోచకవిలేచ 

నమ్ |! ఆమంతానోణితంవాసి జ్య రాతీన 'రముచ్య తే || 

తౌ, జ్వరము సంతౌనము అొమ్యునొప్పి అరుచి విశేచనముల గలుగుట అము 

దను గాని రక్తము.గాని పడుట ఈలక్నణయుగలది జ్వరాంసారనుని " లియవల యు, 

(ఈజ్వరాతి సారమనకు అతిసార్నపకరణములో నుదవారింపబడు కన క సుందరర'సము 
నుపయోగింపవలయును,) 

* ఇదే విషముప్పియనియః మునీడీయని యు జెప్ప! డు, 

2 
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గ్రంథాంత శే ధహ్యానాగరముసా?ి ర్చిల్వ వై ౩క్యథితంజలమ్ 

జ్య రాతి సార ంవిషమం మూ ర్భాంతృ పాం వమిా౯: జయీత్ | 

తా, కొతీమెధు శొంఠి తుంగముో స్తెలుమూ శేడుపీం చల్లు వీనిని సమభాగమ 

గాదరి చ్లి కష్యాయముకాచి సేవిం చీర్ధ విషమజ్యరోతి సారములు మూర్చ దవి వ 

'తులువారించును, + 

ర కాతిసార జ్వర లవతణము, 

శ్లో! (పూజ్యపాదీయే] రకాతిసార_స్త $ధవా (ప్రవాహః పీపా 

సనంచైవ మహాజ్యరస్సా 5g విభోమనాతన్నక లేనిరోధో 

జ్య రాతిసారన్యచలవ,ణం స్యాత్ ॥ 

తా, ర-కవిశేచసంబులగుట లేక మలము పలుచనగ వెడలుట దప్పి (పబల' 

రము విలోమలాతము శరీరమంకట నొప్పి ఈలక్షుయులుగలది రక్తాతిసారజ్వరవ 

తెలియవలయు ( ఈర క్తాలిసారజ్వరమునకు అతిసారగోగ  పకరణమునం దుదహరిం 

బడు (గ్రవాణిగజశేసరి చీని కనక సుందరర సము నేని (పయోగించవలయు, .) 

ర కతిసార జ్వర చికిత్స, 

న్లో! [మాధవానిదా నే) శుంీనమంగాతివిపాచబిల్వ పాఠాకణావ( 

క దీసనియాః | వ్యాథోనిహన్యా దతిసారమాశు సామంసళ 

లం నక ఫంనర కృ కమ్! 

తౌ, ఫొంకి ముణుగుదామర అవీవస మాశేడు 4 పాఠ వేళ్ళు పిప్పళ్లుకొడి 
పాణ ఓమము వీనిని సమభాగములుగాదంచి కాయము బెట్రి సేవించిన ఆమ: 

కూల కఫము రక్తమువీనితోగూడియుండం జ్వరాతీసారము హరించును, 

చోపాతిసార లవత్ణము, 

న్లో! అంతన్షాహో బహీళ్లీతం కరపాదంచ శీతలమ్ | 

(ప్రలాపషశ్చర్చి హీక్కా_చ కానశ్యాన మరోచకమ్ | 

శ ఇదే చిరుబొద్దియనియు విష బాద్దియనియు జెప్పబడు, 
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కంపోవి(భమహ్హల్లాసో బృంహూణంజాగరోమద।; | 

అమంసర_క్సంహృచ్చూలం దోహుతీసారలత ణమ్! 

తా, లోనవిదాహము వెలపట శీతలము కాళ్లు చేతులు చల్ల గనుండుతు కల్ల లా 

డుట వాంతి ఎక్కిళ్ళు కాసళ్వాసలు అరుచి శరీర మువణకుట భమ అలసట శరీర 

భారము నిదురరాకుండుట మదము ఆమము రక్షయుక్షమె వెడలుట జమ్ము నొ 

చ్చుట శఈలకుణములుగలది దోఫాతీసారమని తేలియవలయు, (ఇది యసాధ్యుము.) 

సిరోనియొక్క నియమములు, 

న్లో (చికిత్సాసార సిద్ధన నం|గహే] గుర్వన్నంశీతలంవారి దివాస్వా 
పంక్ల క్లమంత్యచేత్ | జ్వరితో జర ము కశ్చ య త్నా దాబల 

లాభళత;ః॥ 

తా, జ్వరితుడును జ్వరము వి క్తుడును శదీరమునకో బలముకలుగువరకు బలకర 

యాహార సేవ శీతోదకపానము పగటినిద శమ థీనిని వర్టింపవల'యు, 

ఫున రావృ త్తి జ్వర కారణము, 

శ్లో! అనక్తాహారవేష్టాభిః పునరావర్త తేజ్యరః | 

త తార్థంలంఘనం కార్యం శేఘంపూర్వవడాచ సేత్ | 

తా, విరద్ధాహార చేష్టలచే నివృ_రించిన జ్వరము తిరిగివచ్చును దానియందు 

పూరోుక్క లంఘనములో సగము అంఘనము వేయించి పిదప శూర్యో క జ్వర చికి 

త్సలం జేయవలయు. 

జ్వరము క లయమణము, 
వాయానో 

న్లో అన్న కాంయోశిర క ౦ండూః తువభున్తా|తలాఘనవమ్ 

(పస్వేదోముఖపాకశ ఏ జరము _కృన్యలత.ణమ్! 

తొ, అన్నమునందిచ్చ తలదురద తుమ్ముటు శరీరమునకు చులకదనము ఇ 

ట ముఖపాకము ఈలరత్నోణములు _కఖ వాడు జ్యగవియు కూడని నెలియవల నమ్ము 
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న్లో [(గంథాంత శే] చేహేలఘు వ్యపగ్లమప క్ష క్ష మమోహాతాపాః ౧ టి. 

పాకోముఖేకరణ నాష్ట్రవమవ్యధత్వమ్ | స్వేదఃుతం (ప్రకృతి 

యోగమనోన్నలిప్పా కండూశ్చమూర్థి ఎనిగత జ్వరలత.ణాని॥ 

తా, శరీరలఘఘుత్వము కలిగియుండుట బడలిక అజ్ఞానము తాపము లేకుండుట 
ముఖపాకము ఇంద్రియములు తెలివిగనుండుట శరీరమున జేదనలేకఘుండుట శవెమట 
తుమ్ములు మనస్సు తెలిషిగ నుండుట ఆన్న మునందిచ్భ తలదురద ఈలరక్నణములు గల 

వాడు జ్వర విముక్త డని తెలియవలయు, 

జ్వర మం[త్రము. 

ఓం నమోభగవతే పరమార్థిని సర్వ జ్వర రతస్వాహా | 
హరిణా సారంగ సారంగ స్యామిని (పసాదమ్॥ 

తా, ఈమం తముచే పదిమౌర్షు యభిమం|తీంప బడిన జలమును పానము చేనీన 

సర్వజ్వరములు వారించు, 

జ్వర నం(పా_వ్రకారణము, 

న్లో! మిథ్యాహోరవిహారాభ్యాం దోపాహ్యా మాశయాశ్రయాః | 

బహీర్నిర న్యకోష్టాగ్నిం జ్వరదాస్సూ్యూరసానుగాః। 

తా, * మిధ్యాహార విహారములచే వాతవీ క్ర శ్లేష్మయులు దుష్టంబులై అమౌ 

శ్రయము న్నాశయించి కోష్టాన్నాని బైలుపరచి రసధాతువుళోగలనీ 'జ్వరమునుకలుగ 
జేయును ఇదెయే శారీరజ్వరలత్న ణము, 

శో [బాహశే] 'తేములా సత దో మెక్చ తై 'స్తెర్లుభాః ప్రసూ 

పై; 1 ఆఅమాథయం (పవిశ్యామ మనుగమ్యు వీధాయ-చ 5 

(సోతాంసి న న _క్స్ష్ణానాచ్చ సరన్య జ్యలనంబహీః | నహే 

వాభీనర్పంత. స్త నవంత న్పక లంవఫుః | కర్వంతోగా త్రమత్య 

* మిథ్యాహారమనగా ప్రకృ త్యాదివిరద్ధంహార శేనల యుభుబిం చిసయన్న ము 
జీర్ణంబగుటకుముందు గా భుభించుటయు మి థ్యావిహారమనగా తనబలిమికి అతీక్రమిం 
చిన కార్యములు చేయంబూనుట, / 
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పంజరం నిర్భ_రయంతి తే | (ఫో తోవిబంధా తా యేణ తత 

స్వేదోసజాయ లే॥ సా 

తా, వా తౌదిదోషములు తమతమ (పకోప "కొరణముల చేత (బకోపించి ఆవొా 

శయముసు జెంది అజీర్ణముగ సుండం అఆపారరసముతో చేరి రోమకూపము మొదలగు 

(సోతోమార్ల ముల నడ్డ గించి ప క్వ్యౌాశయమునందుండి జాఠ రాగ్ని బెలుపరచి, దానితో 

కూడ శరీరమంతట వ్యాపించి అత్యున్లముగ నుండు జ్వరమును కలుగ జేయును, జ్వరము 

నంచు రోమకూపాది (సోతో 'మౌర్ష ములు అడ్డగింపబడి యుండుటవలన' తరుచుగా 

చమట కలుగదు, 

జ్వర లతణము, 

న్లో! శ్వేదావరోధ స్పంతాప న్పర్యాంగ (గ్రహణం తధా | 
యుగపద్య (త్రయోగేచ నర్వరో వ్యపదిశ్య శే! 

శా, చమట బి లు వెడలకుండుట చదేవాము ఇంద్రియములు మనస్సు పీనియం 

దు సంతాపము సర్వాంగములయందు. వేదన ఈ లక్షణములు ఏక కాలమునందు 

యేరోగములో కలుగునో యదియు జ్వరమనబడును, 

జ్వర సూర్యరూపము, 

న్హో। [(గంథాంతే"రే] (శ మోరతిర్వివర్షత్వం వైరన్యంనయనప్ల పః | 

ఇచ్చా చ్వపౌముహుశ్చాపి నీతవాతాతపాదిము | జృంభాంగ. 

మర్దోగురుతా రోమహర్షోరుచి స్తమః | అ(ప్రహర్షశ్చ శీతంచ 
ఏ తాన్యుత్పత్స ్యతిజ్యే | సామాన్యతోవిశేషస్తు బృంభోత్య 

ర్థంనమిరణాత్ | పిక్తాన్నయనయోన్దాహః కఫాదన్నంన 

నందనన్॥ | 

తా, బడలీయుండుట బేనియంనును యిష్ట్రవు లేకుండుట శరీరము నివర్షముగ 

నుండుట నోరు విరసముగనుండుట న్నే శ్రములయందు నీరువూరిం చియుండుట శీతము 

యెండ వాయువుశయనము వీనియందుపలుమౌారు యచ్చ "ద్వేషము ఆవులింతలు కలు 

గుట లేక శరీరమువిరుచుట శరీరమునొచ్చుట శర్తీరము బరువుగనుండుట గగర్చొడు 

చుట అన్నమునందుయిష్టము లేకుండుట తమోగుణముకలుగుట సంతోషము లేకండు 
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ను ఇవి లాసాాయోల్ల 
టచలిబెటుట ఈలక్షణములు జ్వర యుజనిం చుటకు ముందుకలుగస 

న లో తలుచు గా ఈ 
వాత పి త్త శ్రేష్ముజ్వరములకో సామా న్యల చణంబులు వాతజ్వరము 

రా ఇకి hor 

వులింతలు పిత్త జ్వరములో చే త్రములయందుమంటు శ్రేహ్ముజ్వర ముల అన్న గోట్ 

కలుగును ఇవిరా బాయ్యుడి జ్వరములకు వి శేషలతుణ యుల. 

శ్లో! [మూధననిడానే] తన్య(స్రా(గూపమా లన్య మరిది తై గ 

వమ్ | అస్య వై రన్యమరుచి రంభా సాస్తాాకులావి త" Du 

గమర్షోవిపాకోల్ప (పాణతా బహుసి[ద .ఆ " | గొగమవాస్తి జన 

మనం వీండకో బ్వేష్టనంక్షమః | పాతోవ దేవ్వుతు తిః (బీతి 

రాన్లుపటూూవతోే | 'జ్వేపోనిస్వాను. భయేషు పథాబాలేమ 
తృట్ భృశమ్ | శచ్లాగ్ని నీతవాతాంబు ఛాఠారా'స్ట్రేప్వు షమి 

త్తతః | ఇచ్చా ద్వేషశ్చతదవి జ్వరస్యావ్య కృ ఆ” వేర్ | 

తొ, ఆలస్యము వస్తువులయందు |పీతీలేసండుట శరీరము. బగునుగ నుండక 

నోటియందు విరసత్వము అరుచి ఆవులింత చే తయములయాందు నీితుకయ్ముడీ శ గీగ యు 

నందుపోట్లు అజీర్ణము శరీరగార్చల్యము అధికనిద గగుర్చ్పాటు శరీరము విరుచుకుని 

క్క_లయందునొప్పి బడలిక హితోపదేశములయం దనూము ఫులునసు ఉప్పు కాగము 

వీనియందు ప్రీతి మధుర పదార్థములయందును చాలురయం దును చ్వేషము మిగులనాన్నకో త 

ము అగ్ని శీతవాతము కీతోదకము నీడ ఎండ వీనియంచు "కారణము లేక నే ఒ"కోనాక 

పుడు యిచ్చ ఒకానెక పుడు "ద్వేషము ఇవి జ్వరము నకు మార్వుయూపంబులు ఉన సా 

జ్వరముకలుగుటకు ముందు పేలతుణములు కలుగును, విదప జ్వరము (య కెశ షు mo 

కనువించును, 

వాతజ్యర లతణము, 

శ్లో! (మాధవనిదానే] స ర్యాంగదు:ఖంశిరక్ోతిభూతో మం. కి 

మత్యుష్ష మితి(పభావమ్ | కంవోవిబంధో మలవమూ తశువ్క_ం 

వంతోస్థభాగ త్వచికృష్ణనర్ల్హమ్ | విజ్బృంభణం శీతమగొచ 
కం స్యాద్వాష్టం భ నంబంధ రుజాచపాశ్చే ఏ | దరోమూాంచకంవా.: 

తీరుజావసావాం (పలాపనంమూర్భన కంకి దాహా 8 I అత్యంతే 

ఆ. ల్యేంహ్యతిమూ[ తఘాత వదాతిళూలంనఖనోవ ణంచ॥ 
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శా, ఆవయవములందు పోట్లు అధికముగా తలనొచ్చుట శరీరముఒకింత యు 

వ్షముగ చేని లేక కడునుష్టముగ నేని ఉండుట శరీరము వణుకుట మలమూ[తములువె 

డలకుండుట. మలమూషత్రములు శుష్కిం-చి యొకింత వెడలుట దంతములు "పెదవులు 

చర్మము నలు పఫువారియుండుట. ఆవలింతలు లేక ఒడేలువిరుచుట చలి బెట్టుట అరుచి 

శరీరము బద్ధగించుట ఒకపార్శ్వ్వము గట్టి వేసినట్టుండుట గగర్చొడుచుట వాంతి క 

డుఫుబ్బుట[పలాపము మూర్చ విదాహము కడు కె త్యము అధికముగా ఈ మూ తాఘా 

తము పొదములు నఖములు వీనియందు పోట్లు సూల ఈలతయణములు గలది వాతజ్వర 

మని తెలియవల యును 

న్లో! ((గంఛాంతే శే] వేపథుర్విషమోా వేగ; కంకోష్టముఖశోప.ణమ్ 

ని[దనాశ ఃషవః_స్తంభో గాతాగాంకాక్యుమేవచ। 

శిరోహృ డ్రా (తరుగ్వ్య క్త) వై.రన్యంగాఢవిట్క_తా | 

శూలాధ్యా నేబ్బంభణంచ భనంత్యవిల జేజ్వ శే! 

శా, శరీరకంపము అనియతకాలమున జ్వరాధిక్యము కలిగి అవయవములు ఒ 

కింత సేపుడాప్తముగ శీతంబుగ నుండుట కంఠము “పెదవులు ముఖము పీనియంగు నో 

ప. నిదాసాళము తుమ్ములు స్త స్టెల్వేము అవయవములయందు చురుకు శిరము హృద 

యము శరీరము వీనియందు వేదన నోరు వగరుగ నుండుట మలము సెంటికలుకట్టుట 

కూల కడుపుబ్బరము ఆవలింతలు ఈలక్షణములు గలది వాతీజ్వరమని "తెలియవల 

యును, 

శ్లో! (బాహశు] ఆగమాపగమవోభ మృదుతా వేదనోష్మణా 
మ్ | వై వ్యమ్యుంత(త్రత తాంగే తాస్తాస్యు ర్వేద నాశ్చలాః | 

పాదయోస్సు_ప్తతా_స్తంభ ఃపిండికో చ్వేష్టసంక్ష్యమః | విశ్రేషయిన 

సంథనాంపాదడొర్యోః కటి౫ హూ; పృష్టంతె భ్ మివాప్నోతి 

నిష్ఫీడ్యత ఇవోదరమ్ | బిద్యంతఇకళా స్థీని పార్శా్రాంగాని 

విశేషతః | హృదయన్య (గహస్తోదో (గ్రాజనేనైవ వతుసః | 
న్కృ_ంధయోనక్షుదనంబాహ్య్యూ శ్భేదఃవీడనమంసయోః | అశ క్రి 

రృతు శేహన్వో ర ృంభణంకర్ల్ణ యోన్స్వనః | నిస్తోదళ్శంఖ 

యోర్మూూర్థ్ని -వేదనావిరసాన్నతా |! క ాయాస్యత్వమథవా 

శ మూ. తాఘాటమన గా మూతేము మిగుల బద్ధగించి కడుస్వల్బముగా "'వెడలుట 
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మలానామ్మప్రవ_ర్తనమ్ | రూమోరుణత్వగాస్యావీ. నఖమూ 
(తపురీపతా | (పసేకారోచకా (శ్రద్ధావిపాక స్వేదజాగరా | కం 

ఠోష్టకతొ పన ట్భుష్కా ఛర్జికాసౌ విపాదితా | హర్షోరో 

మంగ దం తేషు చేపేగుకవధుగహః ! భ్రముప్రలాపోనుో 

చ్వావినామ శ్వా నిలజ్యే! 

తా, ఒకానొకపుడు జ్వరము కలుగుట మలియిక పుడు లేకుండుటమటి యొక 

వుడు తీ వముగ నుండుట మృదువుగ నుండుట ఆధిక తాపము మణియొక' పుడు చల్లగ 

నుండుట ఒకానొకపుడు వా _స్తపాశములు మిగుల వుపష్తముగను మటియొక ఫుడుమిగుల 

శీత్రముగను నుండుట క కాళ్ళుతీయరు పట్టినటులుండుట అవయవములయందు ఒజకానొక్ష 

పుడు ఆధిక నొప్పీ మటియొక పుడు నొప్పి లేసండుట పిక్కలయందు నొప్పీ బడ్లిక 

సంధులు విరిగినటులుండుట తొడలయ వందు శ కి లేకుండుట నడుమునందు పట్లు వీపు 

కడువు వీనియందు నొప్పీ అస్థులు (పక్కలు ఇవి ఛభేదిర చినటులుండుట హృదయము 

నందు పట్లు పత్నస్థలమునందు నొప్పీ భుజశిరములు మెడకొంకులకు పెభాగము భుజ 

ములు వీనియందు నొప్పి నములుట శ క్తి లేకుండుట ఆవులింత చెవుల యందు థ్వని 

కణతల యందు పోట్లు శిరమునందునొప్పీ నోరు విరసముగా లేక వగరుగా నుండుట 

మలమూ[త్రములు -వడలకుండుట ముఖము నఖములు న్మేతములు చర్జుము మూత్ర పుర్రీష 

ములు ఇవిరూక్ష-గా ఎజుపువర్షము గా నుండుట నోటియందు నీరుకారుట అరోచక 

ము పచార్థములయం దిచ్బి లేకుండుట భుజించిన యాహారము జీర్ణము కాకుండుట 

చెమట కమీగకుండుట నిదుర పట్రకుండుట కంచము పెదవులు యెండుట దప్పి [దవ 

రహీతిమైన ఓకర శుష్క కొస మ దు;ఖ్లుము పండ్లు ప్రలినీయుండుట వణుకు తుమ్ము 

లు రాకుండుట (భమ కలవరించుట యుండ కౌచుకొ నుటయం దిచ్చ ఈలతణములు 

వాతజ్వరమునందు కలిగియుండును, 

పి_త్తజ్యర లతణము, 

న్లో [ఆయుర్వే దే) న రార్టంగ దాహః కరపాదదాహ _న్తృృస్తాధికం 

విిభమణంళిర్నోర్తిః - | దాహోవిపాకో ముఖశోషణంచ 

మూర్భాగ్ని మాంద్యంహ్యారు చిర శ త్వమ్! జడంమనశ్చంచల 

రి తారతిశ్చ విశ్లేవితంస్యా ధ్ధృనమర్శుజాలమ్ |! కండూతి 

దున్న షష వివాదితావా పిత్తాధికంయన్యమ తానిచిహ్నామ్! 



జ్యరనిదాన లక్షణ చిక త్పాదయ; శ్ర] 

తా, సర్వాంగమయులయందు మంట చేతులు ఇగాల్టు వీనియందు క్షడుమంట కడు 

దప్పి కలుగుట శరీరము తిరుగుట తలనొచ్చుట డావాముకలుగట నోరు తీయ్యగ 

నుండుట ముఖము శో షిం చుటు మూర్చ అగ్నినూంద్యము * అరుచికలుగుట శరీరము 

కృశించుట జడత్వము. కలుగుట వునన్ఫు చలించుట చేనియందును యిచ్చ లేకుండుట 

బలువుగనుండు మర్శజాలములు వీడినట్లుండుట నవదుస్ప్వ్వప్నములగుట విరుద్ధమ-గా 

వాదించుట ఈలషతణములుగలది ప్పిర్తజ్వరమని తెలియవల యు, 

శ్లో! [మూధవనిదానే) వేగ క్తీళ్లోతి సొరశ్చ నిదాల్బ్పత్యంతధావమిః। 
కంఠోష్టముఖనాసానాం పోక స్పే ఏదశ్చజాయ తే | 

(పలాపోవ ర్త క్టుతా మూర్చాదాహోమద_స్త ఫ్రా | 

పీతవిణ్యూ(త్ర నేత్రత్వ కె ఎతేే(భమవవచ! 

~ 

తా. తీక్ష మైన జ్వరవేగము అతిసారము అల్బని దవాంతీ కంఠ ముపెదవులు 

ముఖము చానీక వీనియందు పాకము చెమట అసం౧బద్ధము గా మాటలాడుట నోఠుచేదు 

మూర్చ దావా ము + ముముద దప్పీ మలమూ[తములు నేత్రములు చర్మము ఇవి [పసుపు 

చారియుండుట 1 (భ్రమ ఈలతణములుగలది వీత్తజ్వరమని "తెలియవలయు, 

తో [బాహాశు] 'యుగ పద్వాా వీ రంగానాం (పలాషః కటు య 

వక్ర్రృతా | నాసాన్యపాకోళీ తెచ్చాభ మో మూ ర్చామదో 

రతిః | విట్బ0నఃపి_త్తవమనం ర_క్తప్ఫిననమమ్లుకః | ర కకోతో 

ద్దమః పీత హరితత్వంత్వగాదిషు స్వేదోనిశ్శా ఏన వై గంధ్య 

మతితృష్ణాచపి త్త జే! 

తా, జ్వరము ఏకకాలమునందు శరీరమంతయు వ్యాపించుట పలవరించుట 

నోటియందు కారము ముక్కు నోరు వీటియందు పాకము చల్ల నివస్తువులయందిచ్చ శిరో 

(భమము మూర స మదము వస్తువులయందిచ లేకుండుట విశేషముగా మలము వెడలుట 

పీత్తము వమనంబగుట కారియుమియునఫుడు రక్తముపడుట ఫులితేపులుసు రక్త 

కోఠము కలుగట చర్మము నఖము ముఖము యీ మొదలగు వానియందు పసుపు 

' * అరుచిఅనగా అన్న మునందిచ్చ కలిగియుండినళు భుజించుటకు ళ క్తి లేకుండుట ' 

+ మదమనగా--మదించిన వానివలె నుండుట, 

f (భమఅన గా---శరీరము చకాకౌారముగా దిరుగుట, 
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వర్షము పచ్చవర్ష ము చెమట శ్వాసము దుర్షందము గా వెడలుట అథికదప్పీ ఈలక్షణ 
ములు పీత్తజ్వరమునందు కలిగియుండును, 

శో మృజ్యర లశుణము, 

శో [సిద్ధవిద్యాభాః] కానశ్వ్యాసౌ పీననః కంఠతోపా చాహో 
(థ్రాంతిశ్నే పీక వర్టబలానమ్ | తం[డాకారో గారవర్లంచ 
గా(త్రవాజ్మాధుర్యం వారిపూరంసలాలమ్ | చిం తాభీతిర్వి 
ద్ధితం మందవహ్ని తాపస్సే గద శో ఫమూత్ర)ం శిరో ర్తిః | 
9 అసు ఇ కూ స్నిగ్గంగా (తేం ఘుర్దు ౦సారణం స్యా ద్దేతు శ్లేమ్మ వ్యోతితోయం 

జ్యరస్సా్యత్ 1 

తా, దగ్గు ఎగరోజు పీనస కంఠశోష చావాము (భమ కఫము తెల్ల గనుండుట 
రం|ద శరీరము పసుఫువర్ష మె యుండుట నోరు తీయ్యగ నుండుట అధికముగా బ్రొల్లు 
కారుట చింతే భయము అన్ని మాంద్యము తాపము చెమట శోభ అధికముగా మూ 
[తము -వెడలుట శీరస్సు నొచ్చుట శరీరము నిగనిగలాడుచుండుట కంఠములాో గుట్టు 
గుజుమను శబ్దము ఆతీపారమ ఈలక్షణములుగలది శ్రేమ్మజ్బరమని తెలియనలయు ' 

శ్లో! (మతాంతశే] ప్తెమిత్యం _సిమితో వేగ ఆలన్యం మధురా 
స్యతా | శుక్లమూ(్రవురీపత్వక్ స్తంభ సన్తి ప్తి రథావీచ | 
గౌరవ౧లీతము క్లేవోరోమహ ర్దోతిని దతా | (పతిశ్యాయో 
రుచిః కాన కఫ జే క్ల్రన్చళుక్ల తా 

తౌ. శరీరము తడిగుడ్డ చే గప్పబడి నకల నెిళ్ళలముగ నుండుట జ్వరము నకు 
మందవేగము కార్యములయం దాలస్యము క్షోఫిక్టా తీయ్యగనుండుట ఘూ ఫురీషములు 
చర్మము తెల్ల గనుండుట శరీరము _ప్తంభించుటకృ శ్రి జెందిన వానిపలె అన్న మునం దభి 
లావ లేకుండుట శరీరము బరువుగ నుండుట శరీరము. శీకలమగనుండుట కీకర గగు 
ర్పొడుచుట కోడుని|ద పీనస ఆరుచి కాస "నేత్రములు తెలు పుచారియుండుట ఈ 
అతమణములుగలది శ్రేవ్మజ్వరమని తెలియవలయు, 

శ్లో! [బాహు] విశేపాదరుచిన్థాడ్యం[సోతోరోధేల్ప వేగా | 
(ప శేకోముఖమాధుర్యం హృ ళ్లపశ్వానవీననః। 



జ్వరనిదాన లవణ చికి త్సాదయః, 48 

హృల్లానశ ఇర నంకాన _స్తంభ శే ఇలోనింతషుగాదిము | 

అంగేముశీతపిటికా | _స్పంద్రో దరకఫోదృ వే! 

తౌ, మిగుల అరుచి జాడ్యము (శోతః పతిబంధముమలమూ(తాదులుకొం చె 

ముగ 'వెడలుట నోటియంధు నీరుకారుట కోరుతియ్యగనుండుట హృాల్లేపరు శ్వాసము 

ఫీనస వాల్లాసమువాంలీ ద్వ స్తబ్ద త్వము-చర్మము నఖము యీ మొనగలగు వానియందు 

'తెలుపువర్ణయు అవయవములయిందు శీతపిటికెలు తంద్రఈలతణములు శ్రేష్మజ్వరము 

నందు కలిగియుండును, 

వాతవి _త్తీజ్వర లతమణము, 

శ్లో! (మాథవనిదానే తృష్టామూ ర్భాభ) మోదాహ న్పప్ననాళ 

శ్లిరోరుజా | కం ఠాన్యశోపో వవుధూ రోమహద్షో 2_ రుచి 

నమః | పర్వభేదశ్చబజ్బ ఎ భాచవాతపి_త్తజ్వరాకృతిః! 

తౌ, దప్పిమార్భభ్ర మసర్వాంగ తాపము ని చానాళముతల నొప్పిక ౦ఠము 

ముఖము యెండియుండుట వాంతి గగుర్చొడుచుట అధు చి అకస్మాత్తు గా చీకట్లు 

ర్రయుకొ నినట్లుండుట కీళ్ళు నొచ్చుట ఆవలింతలు ఈలక్షణములు గలది వాతపీత్తజ్వర 

మని తెలియవలయును, 

న్లో! (బాహాశే) శిరోర్తిమూర్చా వమిదాహమోహాః కోంశాన్య 
శోపా రతిపర్వభేదః | ఉన్ని ద్రితాతృట్ (భమరోమహక్షా 

జృంభాతివా_క్త్యంచచలాత్పవిత్తాత్. | 

తా, తలనొప్పీ మూర్చ వాలి సర్వాంగ తెపము మోహము గొంతు నోరు 

యెండుట ప దార్థములయం దిచ్చ లేకుండుట కీళ్ళ యందు నొప్పి మిక్కు_టము గాదిప్పి 

తాపము (భమము గగుర్పాటు ఆవులింత అధికముగా మాటలాడుట ఈ లక్షణములు 

చాత పిత్తజ్వరమునందు కలిగి యుండును, 

గేష్పవాతజ్వర లత ణము, 

న్లో! (మతాంతశే) స్తైమిత్యంపర్వణాంభేదో నిద్రాగారవమేవచ | 

శిరో[గహఃప్రతిశ్యాయః కాన స్ప్వేదా(పవ_ర్తనమ్ | 

నం తానోమధ్య వేగశ్చ వాత శ్లేష్ణజ్వ రాకృతిః। 
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తౌ, శరీరము తడిగుడ్డ చే గప్పబడినటుల నిశ్చలముగ నుండుట కీళ్లు నొచ్చుట 

నిద అంగములు జడముగ నుండుట తల బరువుగనుండుట 1పీనసము కొనము స్వల్బ 

ముగా వెమటబట్టుట శనీరములో సంకాపము జ్వరమునకు మథ్య వేగము ఈలత్షణ 

ములు గలది వాత శ్లేష్మ జ్వరమని "తెలియునలయును, 

శ్లో! (బావాశే తావహాస్య రుచిపర్య శిరోరుక్సీనస శ్వననశకాస 
విబంధా | లీతజాడ్యతిమిరభ్రమతం [దా శ్లేష్మ వాతజనిత జ్వర 

లింగమ్! 

తౌ, తాపము లేకుండుట అరుచి క్రీళ్ళయందు నొప్పి తలనొప్పి పీనసము 

శాసము కౌసము మలబంధయు శౌర్యము జాడ్యము తీమిరరోగము (భమ తంద ఈ 

లక్షణములు శ్లేవ్మవాత జ్వరమునందు కలిగియుండును, 

శే మ్హవి_త్తజ్వర లవణము, 

శో॥ (యతాంత కలి ప్పతిక్తాన్యతా తండా మోవా కాసో రుచి 
“నృపా [ ముహుర్హాహోే ముహుళ్ళీతం శేష పీత్త 

జరాకృతిః || 

తా, నోరు అంటుకొని చేచుగనుండుట తదయోహము కాసఅరుచి దవ్పీ 

[పతితుణమునందు జాహము (వతితణమునందు శీతలము ఈలవమణములుగలది శేమ్మ 

పీ త్తజ్వరమని తెలియవల యుసు, 

ద్భంద్భజర లతణము, 

శో! (మాధవనిడాశే) తృట్ఫ్టమోహభ్ర/మదాహ వీడతా న్వవ్న 
నిరతివై శీర్ష వేదనా | రోమహర్ష మరుచి ర (రం తథాశ్యాన ' 
కాస మితికధ్య తేబుైః | స్వేదహోని భ్రమ కంపశోషణం 
ద్భంద్భజన్యమితిక ధ్య తేశ్ళణు, 

తా, దప్పి మూర్చ (భమ దాహము నిదుర రాకుండుట అధికము గాతల నొచ్చు 

ట గ గుర్ప్చొడుచుట అరుచి కడుజ్వరము శ్వాస కొసలు చెమట బట్టకుండుట తబ్బి 

బ్బులాడుట వణకుట శోష ఈలక్షణములుగలది ద్వంద్వజ్వరమని- విద్వాంసులచే 

జెప, బడిన నె బె థ్ 
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సన్ని పాతే ద్వార లశ్ణము, 

లో (మాధవనిదానే రాత )జాగరణంది వాచకృశ తామూర్భా 

తిదాహోమరు | చ్చీతం స్వేద (ప్రలాపనం మదతృషపాహోన్యంచ 

హృత్సీడనమ్ | కానశ్య్వాన విడాహ శై త్యజ్యరి తాత్భ ప్లా 
ర్ బరి “ జఫ * థిరో రోదనమ్ | జిహ్వోదగ్ధ కృశత్వ { మంగవులకం స్యా 

త్సన్ని పాతజ్వ | 

లౌ, రాతి మేల్కా-నియుండుట పగలు కృళిం చియుండుట మూర్చృశరీరము 

నందు కడుదాహము వాతము పకోపీంచియుండుట చలి బెట్టుట చెమటపట్టుట అసం 

గతముగ మాటలాడుట మదము పవ్వుట అొమృనొచ్చుట లేక అొముతో మండుట 

శ్వాసకొసలు పిదాహించుట శరీరము చల్లనై యుండుట జ్వరము దప్పి తలనొచ్చు 

ట నాలుక వీడకవలె యెండి కృశించియుండుట శరీరము గగుర్చొడుచుట ఈలతుణ 

ములుగలది సన్ని పాతజ్వరమని "తెలియువలయును, 

న్లో! (బావాలు  నర్వజోలకుణై స్పన్వ్వైః  దాహోే్యత్రచముహు 
ర్ఫుహుః తద్వఛ్ళితంమహానిద్రా దివాజాగరణంనికి | నడా 

వానైనవాన్మిదా ముహున్ప్వేవోతినైవవా | గీతన ర్హనహో 

స్యాదివికృ తేహ్మాపవ _రృనమ్ | నన్ఫలేకలుపే. ర ే భుగ్నోలులిత 

పత్మణే | అవీ.ణీపిండికాపార్శ మూర్ధ పర్వాస్థిరుక్ (భ్రమః | 

న్వస్వన "నదుజ్ "క ర్ల” కంఠశ్నూ కైరివావృతః | పరిదగ్గఖరా 

జిహ్మా గురుస్రస్తాంగసంధితా | ర_కపి త్తకఫస్టీవో లోలనంశిర 
సోతెరుక్ | కోఠానాంశ్యావర క్రానాం. మండలానాంచ దర్శ. 

నమ్ | హృద్య భామలసంసర్లః (ప్రవృ _ర్హిర్వాల్బశోపివా 

స్నిగ్ధాస్య తాబల్మభ్రంశః స్వర సాదః (పలాపితా | దోవషపాకళ్లి 

రాత్తం్యదా సతతం కంఠకూజనమ్ | నన్ని సాతమభిన్యానం 

తంబూ౨యాశ్చహృతె" జనమ్! 
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తౌ, సన్నిపాతజకమూనం? , కాతౌది జ్వరము నకు చెప్పియుండు లశ్నణము 
లన్నియు కలిగి యుండును దీనియందు పలుమూరు ఉస్హయ పలుమారు కీతము పగటీ 
యందు విశేషని| దర్నా తులయందు నిదలేకుండుట లేక్ష యెల్ల పుడు ని|దించుట నిద 
లేకపోవుట పలుమారు చెమటబట్టుట అధికము గా చెమట చెమటయే లేకుండుట సం 
గీతము వ ర్రనము హాస్యము మొదలగు వికార చేష్టలు చేయుట నేత్రములు కలకచారి 
నీళ్ళతోగనాడి యెొజ్జశా నుండుట కంట్ "అప్పలు వంకర గాపోవుట పీక్క_లు పార్వ 
ములు శిరము కీళ్లు అస్థులువీనియందు నొప్పీ భిమము వెవులయందు ధ్వని శూల 
గొంతులో ముండ్లు (గుచ్చుకొనినటులుండుట నాలుక కౌాల్పవడినటుల రూశ్షగ 
నుండుట శరిరసంధులు జూరుట కొం యుమియున ఫుడుర _కృకఫములు వెడలుటశిరము 
నందు వణకు అధికనొప్పి నల్లగ యొజ్ఞగ నుండుకోఠములు మండలములు కనుపీంచుట 
అొమ్మునొప్పీ మలబంధము లేక కొంచె కొంచెముగా మలము వెడలు చుండుట ముఖ 
ముమినమినలాడుట బలవోని స్వరభంగమవదరుట బహు 'కాలముమిదదోపముజీర్లం 
బగుట తం(ద యెల్ల పుడు కంఠమునందు గుర్దురు శబ్దము ఈలక్షణములు కోలిగియురి 
డును, తేజస్సును నశింప చేయి నట్టి యీసన్ని పాతేము అభిన్యాస మనబడును, 

దాహాజ్యర లత్షణము, 

క్లా॥ (సిద్ధరసార్హ వే చాహః వీపాసా ముఖకోవుణంచ (పలాప 
నంతాపమతీవ దుఃఖమ్। మూర్చాపరి (భాంత్యుద రాన్ని రోధ 
వతానిదాపహా జ్యరలకత్షణాని॥ 

తా, సర్వాంగ కా పముదప్పి నోరు యొండుట అసంగతము గా మాటలాడుట 
తౌపము కడుదు;ఃఖము మూర్చ త బ్బిబ్బులాడ-ట అగ్నీ మాంద్యము ఈలతణములుకలది 
దావాజ్యరమని తెలియవలయును, 

అజీర్ణ జర లక్షణము, 

శో (చర శ్రే జరజృంభ ణహిక్కాశ్చ మండాగ్ని క్రానునివ్యధా | 
అన్లున్యభావ గంధశ్చా వీర్ల జరలతుణమ్ | 

తౌ, జ్వరము ఆవలింతలు ఎక్కిళ్లు అగ్ని మాంద్యము మో'కాల్లు నొచ్చుట 
పులి తేనుపులు ఈలవమణములు గలది అజీర్లజ్యరమని తెలియవలయును, 
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భూతజ్వర లత,ము, 

శ్లో॥ (నూధవనిదానే) అపస్తారోవిరూశామ్ జ్వరోత్యత (పలాప 

నమ్ ! అతీవభోజనేవాంఛారోమహర్ష శృగాయితా |! హోన్యం 

చన_ర్తనంతం[ దా స్యాద్భూతజ్వలర కు ణమ్' 

తా, అపస్మారము వెల్లి మాపులుచూచుట జ్వరము మిక్కు_టముగా వదరుట 

మీక్కు_టముగా భుజించు టయందిచ్చగలుగుట శరీరము -గగుర్పొడుచుట పాడుట 

నవ్వుట ఆడుట తర్శద ఈలతుణములుగలది భూతజ్వరమని "తెలియవలయు, 

అభిఘాతజ్వర 'లతుణము, 

శ్లో! (మూధవనిదా నే) దూరవ్యా యావమతోతీవ జూయ తేజ్వర 

ముత్కటమ్ | దాహన్సర్వాంగ వై కల్యం స్వేద _న్తం[ద్రామతి 

(ఛమః | శీతంతృ ప్లాతి మోహశ్చ (పలాపోహృది వేదనా । (శ్రమ 

నృధిరుజా కాన శ్చాభిఘాతజ్యరాకృతిః | - 

తౌ, తనబలిమి నతికమించి కడుదూరము నడుచుటచే నతిశయముగా జ్వర 

ముజనిం చుట, ఇది అభిఘాతజ్వరడునబటను. దానియందు దాహాము సర్వాంగముల 

యందు బలతీయము చెడుట తంద తేబ్బిబ్బుమా టలు శరీరతై త్యము దవ్బీకడుమోహ 

ముుపలాపము హృదయమునందు వేదన (శమ క్రీళ్ళందు నొప్పిదగ్లు ఇవి గలుగును. 

న్లో! తస్మి౯జ్వ రేతుపవనః (ప్రాయోర_క్తంప్రదావయ౯ | 

నవ్యథాశ్ పవైవ నీ నం నరుజంకురు తేజ్యర మ్॥ 

తౌ, ఆభిభూతజ్యరమునందు వాతము తరుచుగా రక్తమును చెరిచి నొప్పీ 

శోష వివర్షత్వము ఉపద్రవము వీనిని గలుగ జేసీ పిదప జ్వరమును కలుగ జేయును, 

వివ. .ఏజ్బుర లతణము, 

శ్లో! (బాహు శుధామహాడాహభ మాజ్వరశ్చ తణంక్షణ౦ 

శీతరుజామలాది | ఊష్మాతి మూర్చావిషమ్నపలాపళ్చ్టిశ్చ 

హా|ద్రుక్లనుళూలమోహాః | క్నచిద్దినేచ (తిదినే చతున్దే 
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విపోవిదా హోవివిధజ్యరంస్యాత్ | వత చ్చరూపంవిపవుజ్వ ౮” 

శాం క్వచిద్ది నేద్వి(తిహామంజ్వురశ్చ! 

తా, అకలి-కడుదాహము (భమ |పతిక్నణయునందు జ్వరమువచ్చుట చలి 

బట్టుట మలమూూ(త్రేములు ఎడలుట శరీరము ఉఊన్గముగనుంట | కడుమూర్శ తబ్బిబ్బు 

లాడుట వాంతి రొమునొచ్చుట బడలిక కూల మోహము ఒకటవ దినమున గాని 

మూడవ దినమునగాని నాలుగవదినమున ఇాని విషమించి విదావాయు క్తమె పలువిథ 

ములుగ జ్యరమువచ్చుట ] దినములో 2. లేక మూడుమార్లు చలిబట్లి జ్యరమువ చ్చు 

ట ఈలతుణములు గలది విషమజ్యరమని తెలియవలయు (మజీయుదీనియందు ఆజా 

ధ్య నాడులు కలిగియుండిన అసాధ్యంబనియుసాభ్యనాడులు కవిగయుండిన సాధ్యం 

బనియు 'తెలియవలయు,) 

శ్లో! (నిత్యనాధీయే) తజేచోస్ట్రంతు శేశీతం యశేజ్వరగతిస్పథా | 
" క్వ చిద్దో౦)గసిమంవాపి. ద్వితీయంచతృతియకమ్ | చలంచా 

తుర్ధి కంవాపి విపహమజ్వరలత,ణమ్॥ 

తా, తమణనులో' ఊప్మముగలుగుట మణములో చలువ పుట్టుట తణములో 

జ్వరమువచ్చుట 1 దినములో ండుమోన్లేని మాడుమా శ్లేని నాలుగుమా నేని విడిచి 

విడిచి చలినచ్చుట ఈలక్షణమయులుగలది విషమజ్వరమని “తెలియవలయు, 

విషమజ్వరోత్ప త్రి కారణము, 

ఖో! (మతాంతశే) దోపోల్చోహితనంభూతో జ్వరోత్సృష్ణస్వ 
వాపునః | ధాతుమన్యతమం(ప్రాప్య క రోతివిహమజ్వ్యరమ్! 

తా, జ్వరవిముక్షినికి ఆహితాహా కాచాశాద్యపధ్య సేవసల చేదోపముజనిం చు 

దోషము మరల కొం చెమువృద్ధి జెంది రసాదినప్తధాతువులలో చేదైన నొకదాని 
నాశ్రయించి ఉత్ప త్రీలో నేతృతీయాది విపమజ్వగములను గలుగ జేరము దోషము 

ఉత్పత్తి కాలములో అల్పముగసుండి కాల విశేషమువలన బలవ। త్తరమె జ్యరయగ లం 

గ వేయు బలవ, త్హేవముగనుండిన నిత్యజ్వరమును గలుగ జేయు, 

న్లో: (ఆయున్వే దే) ధారుస్థానగ కై దో మెన్టాయం తేవిషమజ్యరాః 

"తా దోషములు రఫాదిస ప్రధాతుగతంబులైన విషజ్వరములు జనించు 
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విషమజ్యర భదము. 

[ఆయుశ్వే చే సంతత స్పతతో న్యేద్యు స్త తీయక చతుర్ధ క 

తౌ, సంతతము సతతము అ న్యేధ్యు (అనగా ద్వ్య్యాహికము) తృతీయకము 

(అనగా (త్యాహీకము) చతుర్భకము (అనగా చాతుర్ధికము) అని విషమజ్యరమయులుళ 

5 విధంబులు (దొషము ఠసగతం బెన సంతతజ్వరమును గలుగజేయు రక్తగథంవైన 

సతతజ్వరము సు గలుగ జేయు, మాంసగ తేం బెన దారిహికజ్వర మును గ లుగ జేయు. 

మేదోగతం'బైన (త్యాహికజ్వరమును గలుగ జేయు అస్థిమజ్ఞాగతం బైన అనేక రోగ 

ములతోగలసి మృత్యు తుల్యముగనుండు, చాతురి రికజ్యరమును గలుగ జేయు, ) 

॥ [రస్మాశిత 'న్పంతతకో దివారాత్రం నముంచలి | 

ల రం నతతకో జ్య్వాకాలా వసువ రళలే। 

అ న్యేద్యుష్క_న్వ్వహో రాత ఏకవారం ప్రవర్తతే! 

తృతీయ క_న్నతీయహ్నే చతు్ణేహ్ని చతుర్థ క | 

ము కన్వేహ్ని చతుర్ధో సౌ బాతురి క విపర్యయః! 
— థి ఫు 

తా, రసధాతువు న్యాక్రయించి 7, 10 తేక 12 దినములవరకు శేయుంబగలు 

విడువకుండు జ్వరముస ంతతేమన బడును, అవశో రా త్రమధ్యముల్లో 2 మార్గ్లు(అన గా 

పగలు 2 మోారులుగాని రాతి 2 మాధగాని టేళ పగలు ఒకమారుశాని శా తీఒక 

మారుగాని ఒకవూటలో ఓ మౌర్తుశాని వచ్చుజ్వరము సతత మనబడు.అహోోర్షాత 

మధ్యములో ఒకమారువచ్చుజ్యరము అ న్యేద్యుష్కు మవబడు, తీ దినములకిెక నూరు 

వచ్చుజ్వరము తృతీయక మనబడు, 4 దినముల కొొకమారు వచ్చుజ్వరము చాతుర్ధిక 

మనబడు. ఈ చాతుర్ధిక జ్వరము నాలుగవదినంబునవ చ్చివిడిచి ఐదవదివసంబువచ్చిన 

చాతుర్ధిక విపర్యయము (అనూ పంచాహీకము) అనబడు, (ఈవిషజ్యర సాధ్యా 

సాధ్యంబుల -నెటీంగి చికిర్భంపవల యు, చికిత్సం చు నెడ స్వచ్భందృభిర వమునొసంగ 

వలయు.) 

శ్లో! [ బాహు] ద్వార ఃపంచ విధః (బో్యః మలకాల బలాబలాల్ ॥ 

(ప్రాయశ్చ సన్ని పా లేన భూయసా త్వపదిశ్య లే! 

నంతత స్పతతో న్యేద్యుః తృతీయక చతుర్థకా॥ 
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శా, వాతాడిెదోషములు ఆదానవిసర్షరూపమైన కౌలము వీని బలాబలముల 

వలన జనించు జ్వరము 5 విధములుగ నుండును, మటీయును సన్ని పౌఠముచే సంతత 
వణగ సతతము అ న్యేద్యుః తృతీయకము చతుర్ణకము అని జ్వరములు నానాపిథములుగ 

నుండును, 

సంతతజ్యరోత్స ల్సి (క్రమము, 

న్లో ధాతుమూ(తశకృద్యాహి (సోతసా వ్యాపినో మలాః। 

తాపయంత _స్తకుం సర్వాం తుల్యదూప్యా వర్ణ తాః! 

ల జ వ్ ల్సి బలినో గురివ న్తహై విశేపేణ రసా(శ్రితః। 

సంతతం నిష్ప్రతి ద్వంద్వం జ్వరం కుర్యా త్పుదున్నహమ్! 

తా, తుఖ్యమగు దూష్యూదులు | పకోపకరవస్తువులు, వీనిచే వృద్ధిజెందిబలిప్ట 

ముగనుండు వాతౌదిదోవములు రసాదిస పధాతువులను మలమూా[తములను వహించు 

నట్టి (సోతస్సుఅయందు వ్యాపించి సమస్త శరీరమును తపింపజేసీ పిదప అజీక్షలసము 

నాశ్రయించి బలమును గురుత్వమును జెంది _కజ్ఞాముగనై దుస్సవహామైన సంతత జ్వర 

మును కలుగజేయును, 

నంతతజ్వర (క్రమము 

న్లో! మలా౯ జ్వరోష్టృ ధఛాతూన్నా సశీం తపయే త్తతః। 

సర్వాశారం రసాదీనాం శుద్ధ్యశుద్ధ్యావివా (కమాత్ | 

వాతపి_త్తకషెస్స ప్ప దశ ద్వాదశ వానరాక౯్| ” 

(ప్రాయోనుయాతి మర్యాదాం యోమోయచవధాయ చ! 

తా, సంతతజ్వరము సర్వాంగములయందు వ్యాపించి మలమును రసాది సప్త 

ఫాతువులను శీఘములోని శేషము గానశింపచేశును,మణియు నిది రసాదులయొక్క 
జీర్తైజీగ 'భేదములవలనయ ధా క్రమము గా వాతపి తకఫదోపషములచే 7,10,12 దినముల 

వరకు అనుసరింపుచుండి విడవ జ్వరనివర్హినై నను లేకమరణము నై నను గలుగజేసును, 

నంతతజ్వర కాల (పమాణము, 

శ్లో! ద్విగుణా స్పప్తమాయాతు నవమ్యేకాదళీ తథా! 
ఏపా [త్రిదోష మర్యాదా మోమోయచ వధాయచ। 
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తౌ, వాతపిత్త శ్రేష్మ్రములచే జనించిన సంతతజ్వరములకు యథాకమము గా 

7 14 22 28 దినములు కాల పమౌణమనియు దానికి పిదప జ్యరనివ ర్తి గాని లేక మర 

జము గాని కలుగుననియు సారీతుని మతము, 

దోవతీయ వృగ్గలచే విషమజ్యగోత్స త్తి కారణము, 

శ్లా! కృళానాం వ్యాధిముక్తానాం మిధ్యాహారాది నేవినామ్! 

అల్బోపి దోషో దూప్యాదీ౯ లక్ట్యాన్య తమతోపలమ్ | 
ena ) జస | సవిపత్' జ్యరంకు ర్యా ద్విషమం యయ వృద్ధి ఛాక్ ॥ 

తౌ, జ్వరాదివ్యాధులు నివ_ర్థించి కృశించియుండువారలకు మిథ్యాహారాది 

సేవనమువలన దోషము స్వల్చ్పమైయుండేనను దూప్యములను జెందివానినుండే విశేష, 

బలమునుపొంది తమీయవ*దులను జెందుచు విషమజంరమునుగలుగ చేయును, దీనియందు 
లధి ఏ 

సన్నిపాతజ్వరములకు చెప్పియుండు నుర్షుణములు కలిగియుండును, 

శ్లో! దోపఃప్రవర్పతే తేపాం స్వేగా లేజ్వరయళాబలీ | 
నివ రతే పున హః (ప్రత్యనీక బలాబలః | 

వీ శేదోపే. జర స్పూత్ము ర సాదిష్టు బలీయళతే | 

లినత్వా త్కార్మ్య వైవర్ష్య్య జాడ్యాదీ౯ విదధాతి నః. | 
/ 

తా, చె చెప్పిసవారిక్ దోషములు తవు తము కెలముల౦దు జలమును జెంది 

వి శేషముగా జ్వరమున్వు గలుగ జేయును మరల నాదోషము విరుద్దమైన యా హా రాదు 

లచే దుర్బల మై నివర్థించును దోపము తయించుచుండగా జ్వరము సూత్మురూప 

ముగార సాదిధాతువులయందు లయమును జెందుచుండును, మటియు “నాజ్వరమురస 

శేషమునందు లయించియుండుటవలన శరీరకృశత్వము వె వర్ల్యము జాడ్యము యీ 
మొదలగు వానిని కలుగచేయును, 

నంత తాదిజ్యర నిదానము, 

వ్లో॥ ఆనన్న వివృ తాస్యత్యా త్పోోతసాం రనవాహీనామ్ | 

అశు నర్వస్వ వవుపో వ్యా క్రి డోపేణ జాయతే | 
నంతత స్పంతత ేన ఏపరీతో విపర్యయాల్. 

విషమో విషమారంభాః (క్రియాః కొలోనుషంగవా౯ా | 

దోగూ రక్ష్తాశయః (పాయ? కరోతి సతతజ్వరన్ు! 
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తౌ, అన్నరసాడులను వహింశౌడి (సోతో చ్వారమాలు తెరవబడియుండుట 

నలనయాయన్న ర సాదులు సమ _స్టళరీరమునందు వ్యాపిం చిస్వల్బముగ థీణముగనుండు 
దోషము సంతతజ్వరమును గలుగ జేయును ఇదియ సంతతజ్వర నిదానము, దీనియందు 

విరుద్దాహా రాదులవలన విషజ్యరము గలుగును, రక్తము నాశ్రయించియుండుదోష 

ము తరుచుగా సతతజ్వరమును గలుగజేయును, ఇదియొకయపహళో రా త్రము విడువకుం 

డును, ఇదియ యేకాహికజ్వర మనబడును, 

ద్వా శ్రపాక (త్యాహిక జ్వర దానము, 

శ్లో అహోరాతన్య నద్విస్యా త్సకృద న్యేత్యు రా|(శితః | 

తస్టిక నూంనవహోనాడీమ్ దోషనాడీ తృతీయశే | 

(గాహాపిల్తా నలాన్నూూ నా (త్రికన్య కఫపి త్తతః | 

నప్పష్ట్ర స్వానిల క్ఫా త్సఖై కాహోంతర నృత: 

శౌ, జ్వరము మొంసవహ నాడి నాశ్రయించియుండిన మరుదినము జ్వరము 
కలుగును ఇదియ దా గ్యహీకజ్యర మనబడును, జ్యరములో నాడి నాశ్రయించి 

యుండిన (త్యాహీకజ్యరము కలుగును, దీనియందు పీత్తవాత సంసర్తమువలన తల 

నొప్పీ కఫ పిత్త సంసర్దమువలన ముడ్డి పూనమందు పట్లు కఫ వాతసంసర్షమువలనవీఫు 

నందు" పట్లు ఇవి కలుగును ఇది యొకదినము విడిచి "మరుదినమునంచదు కలుగును, 

దీనిని (త్యాహిక జ్వర మనియొదరు. 

శుక్ల గతజ్వర లవణము, 

న్లో॥ తిమిర కఠిన వాక్యం స్వేదమూర్భా (పలాషమ్ [ 

నయన జలదద్భస్థ్రి ర్వాంతి లాలాన్య దేశేః | 

వికృత విదహేహే నష్టకాంతిః 'ప్రకుర్యాత్_ 

వివిధ విషవికారా౯ శుక్ల్షయు క్షం జ్యరంచ!! 

తా, కండ్లు చీకట్లుకమ్ముట కకిసముగమాటలాడుట ' చమట మూర్చ (పలా 

వీంచుట కండ్ల యందు నీరుకౌరుట వాంతులగుట నోటయల్లు కారుట  శరీరమువికృత 

మెయుండుటే తాపయు_క్రమగయు౦దుట కౌంతీహీ నముగనుండుటయిట్టివిపవికౌర 

ములు కెక్ల స్థలము యీల కణములుగలది శుక్ల గతజ్వరమని తెలియ వలయు, (దీనియరా 

వనికి దోపధాతువులు కలిగడినో వాడు మృత్యువుపాలగును, అటు గాకథధాతువు 

బ్వస్ధగతి శౌ నడుచుచుండిన సాధ్యమని యెటింగి చికిత్సీంపవలయు, 



జ్వర నిదాన లక్షణ చికి త్సాదయః, ర్ి 

శ్లో [కాంత మరణం|ప్రావ్నుయా 36 శుక్రస్థానగ లేజ్వ రే; 
శీ. U . 1] న _స్తబ్దతా మోతు, శ్య్ళుక్రస్యచ వి పులేః। 

తౌ, రసాదిస ప్రధాతుగత జ్యరములలో క్నుక్రస్థా నము నుజ్వరము న్నాశ్రయిం పు 

చుండగా మరణము కలుగును, ఆజ్వరమధ్యములో మే ఢ్రము_సబ్ధత్వమును జెందుటయే 
గాక విశేషముగా శుక సావరును ఒకానొక పుడు కొం చెకొంచెముగా రక్త సావన 

మును కలుగును, 

శ్ఞా! వునర్నవార్క_మూలంచ బాలావార్తాకమూలకమ్ | 
శుళుత్సమూలం బృహతీ బర్భరం (గ్రంథి నాగరమ్ | 
కణచూర్ల మిదంఖా చేచ్చుక్ల జ్వర నికృంతనమ్॥ 

తౌ, గలిజేరువేరు జాల్లెడిచేరు నూనెముంత వేరు లేక ముత్తవవులగ పు వేరువరగ 

వేరు ఉలవ వేరు చేలములక వేరజాయింట వేళ్లు మోడి శొంఠి వీనినిసమ భాగములుగా 

దంచి కపాయముకౌచి పిప్పలిచూర్లము కలిపి సేవించిన శుక్షగతజ్వరము హరిం 
ల 

చును, 

ఆమ జర లవణము, 

న్లో (భవజక'"ల్సే] లాలా ప్రసేకహృల్లానహృదయాశుద్ధ చకా I 

{ తం ద్రాలన్య విపాకంద గురుగా (ఆతి మూ[తకమ్! 

ఆమజ్వర సలింగస్యా న్నదద్యా తృత- శేషజమ్ 

తా, బొల్లుకారుట ఓీకరవచ్చునట్టుండుట తోొమ్ము జడముగనుండుట అరు చి 

తంద ఆలస్యము అన్నము అరగకుండుట శరీరము బరువుగానుండుట ఆధికము-గా 

మూూతోత్సర్ణ నంబగొట ఈలతణములుగలది ఆమజ్వరమని (అనగా అపక్వజ్వరమని) 

తెలియవలయును, దీనియందు కు పభము నివ్యంజనదు, 

శో॥ (బావాశు] జ్వరోపదదవతీక్ష త్వ మగ్దానిర్భహుమూత్రతా | 
స్మపవృ త్తి ర్నవిడ్డిర్లం నతు తృామజ్వ్య రాక్యతిః॥ 

+ తందాలస్యవిపాకన్య వై రస్యంగురుగాత్రతా | తు న్నాళోబహుమ్మూత 

త్వం_స్త స్తస్ధ తా బల వాక జ్వర (1ఆమజ్వరః 'స్యలిం గాని సదద్యా _లత భేషజమ్। భేషజం హ్యా 

మదోపన స్య భూయోజనయతి జ్వర 01 శోభనం శమనీయంచ కరోతి విషమ బ్వగమ్, 
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తా, తంద ఆలస్యము అన్నము అరగకుండుటనోరు విరసముగనుండుట తంగ 

ములు బరువుగనుండుట ఆకలి లేకుండుట పలుమారు మూత్రము జైడీలుట అంగములు 

_సంఖించియుండుటఆధిక జ్వరము ఈలతుణములుగలది అపక్యజ్యరమని తెలియవలయు 

ను దీనియందు ళొషథధము నివ్వంజనదు క్. పథమునిచ్చిన అధికము శాజ్వరముగలుగు 

మటియు శోభనీయ కె పధములనుగాని లేక శమనీయ క ్పప,థములనుశాని (వయో 

గించిన విషమజ్వరము కలుగునని పాఠాంతరముగలదు, 

తౌ, జ స్ట యున పత్నీ సెప్పి యుండు శ్యాసకౌసమొదలగు పది యువ దవములు 

తీక్ష మాగానుం ఓ బడలిక లేకుండుట మూ తయ అధికము గా బి లు వెడలుట పవృ త్తి తీ 

శేక పోవుట మలము జీర్ణము కాౌకుండుఓ అకలి లేకుండుట ఈలక్షణములు ఆము 

జ్వరమునకు కలిగియుండును, 

పచ్యనూనజ్వర లతణము, 
న్లో! [పూజ్యనాదీ యే])జ్వర వేగోధి కాతృ స్టా పవాపళ్ళ్వసనం(భమః। 

* మల పవృ త్తిరుత్ క్లైళః పచ్యమానన్య_ర. రత్షణమ్! 

తా, జ్వరవేగము కడుదప్పి (పలాపము శ్వాస (భమ మలోత్సర్టనము ఓకర 

వచ్చునట్టుండుట ఈలతణముగలది పచ్యమానజ్వరమని (అనగా పౌకోన్ముఖమెన 
జ్యారమని) తెలియవలయును, 

న్లో! (మూధవనిదానే] యుశ్షైమతాలఘుత్వంచ గా(త్రాణాం జ్వర 

నూర్షవమ్ | దోష ప(ప్రవృ త్తి రుత్చాహో నిరామజ్యరల-్షణమ్॥ 

తా, ఆకలి శరీరముకృళించుట అంగములు అఘువుగనుండుట మందజ్వరము 

చాతము అథోముఖంబగుట నునస్సంతోషము ఈలతుణములుగలది నిరామజ్యరమని 

(అనగా పక్ళమెన జ్వరమని) తెలియవలయును, 

ఆమాదిజ్యర కొల (పమాణము, 

a అమణ్యర (నీ స్రీ, రాత్రం స్యా త్పప్తాహం పచ్యమావతా | 

స దశాహోర్ల ర్ల ఏం నిరామమితికధ్య తే I 
ఇ 

* మలి| పవృ శ్తే వల్ శ్తేళః | మలము కడుకష్టముమోద వెడలుట, 
చ 



జ్వర నిచాన లతేణ చికి త్సాదయః, రర 

తొ, జ్వరమునకు తీ దినములు ఆమావస్థయనియు 4 వ దినము మొదలు 7వ 

దినమువరకు పచ్యమా నావస్థయని యు 7 వదినము మొదలు 10 దినముల వరకో దోవ. 

నళ్యమౌ నావస్థయని యు దానికి "పిదప నిరామావస్థ యనియు తెలియవలయును, 

త్వగ్గ తాదిజ్వర లశుణము, 

శ్లో [మాధవనిడానే] తృగంతర్లతర కాసి నూంనథాతుగతజ్యరమ్ | 

(ప్రవళ్య తేతన్ని దానం సువిష్టేయమిదంబు థై $ | 

కించిస్నూ(త్రం జ్యరోదాహో నాడీ మందగతి ర్భృ'వేత్ | 

కించి చ్భిరోవ్యభా శయం త్వగ్గత జ్వరలశ్షణమ్ | 

తా, చర్మగత ఆంతర్జతర_క్టగత అస్థినత మాంసధథాతుగత జ్యరనిచానంబుల 
వచిం చెద స్వల్పముగా మౌ(త్రము వెడలుట “జ్వరము దావాము నొడిమందముగ నడు 

చుట ఒకింతతలనొచ్చుట ఈ లతణముగలది త్వగ్గతజ్వరమని "తెలియవలయును, 

అంతర్ల తజ్యర లత్ణము, 
౧ 

శో ([ఆయుర్వే చే] ఆంతశాహోే బప్తిళ్ళీతం కౌటిల్యం నంతత 

జ్వురమ్ | | శయ; పొండుక్చే బీర మంతేర్లనర్య లతుణమ్!! 

తాం కడుపులో మండుట చెలపట శీతముగనుండుట కుటిలముగనుండుట 

ఎల్ల పుడు జ్వరము శరీరముతయిం చి పాండురవర్ష ముగనుండుట చెవుడు ఈలతుణ 

ములుగలది అంతర్లతజ్యరమని "తెలియవలయును, 

'రక్ష్తగ తజ్వర లవత.ణము, 

1 [వమూధవనిదా నే] జ్వరోష్ట తా విదాహ హశ్చ మగనాలస్య మతి 

అ ర | అంగ వైకల్య మూర్చాచ జ్సరో ర కృత; న్న ృతేః॥ 

తా, జ్వగోప్తము విదాహము మదింఛినవానివలె నుండుట ఆలస్యము చిత్త. 

గను అంగములునొచ్చుట మూర్చ ఈ లకణములుగలది రక్షగతజ్వరమని తెలియ 

నఅయును, 
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క్ల! [మతాంత రే] ర_క్తనిషస్టివనందాహో మోహశ్చర్ధ నవి(భ్ర 
వా | (పలాపః పిటకా తృష్టా ర_కృ[పాషే జ్య రేనృణామ్! 

తౌ, ఉఊమియున పుడు ర_క్షమబడుట దాహము మోహము వమనము (భాంతి 

వరురుట వీటికలు దప్పీ ఈ లక్నేణములుగలది ర _క్షగతజ్వరమని 'తెలియవలయం, 

మాంనగతజ్వర లక్ష ణము, 

శ్లా! (సిద్ధ విద్యాభూః )అతిత్మీవజ్వర శా (న స్పే్యద స్పృష్టాంగక 
వ్యథా! త(ద్రా విడాహ ఫులక మూర్చా మాంనగత జ్యశే॥ 

తా, కడుతీ వజ్వరము శ్వాస చెమట దప్పీ అంగములయందు నొప్పీ తంద 

విదావాము శరీరము ప్రలకరిం చుట మూర్చ ఈలక్షణములుగలది మౌొంసగత జ్వర 

మని తెలియపలయును, 

నో [మతాంత లే పిండక్ న్వేష్టనంతృష్ణానృష్టమూ | త్రాపురీషతా || 

ఉఊహ్మాంతన్టాహ వివషెపౌ బ్రానిస్స్యా న్మాంనగే జ్య లే! 

తౌ, పీక్కలయందు దండముచే గొట్టబడినటుల వేదన దప్పి అధికముగా 

మూత పురీషయులు వెడలుట వెలపటయూామ్మము కడు పులోమంట హా_సపాదములు 

విదిలించుట గాని ఈ లకతమణములుగలది మాంసగతజ్యరమని తెలియవలయును, 

అస్థీగతజ్యర లవణము, 
యు 

శ్లో (ఆయుర్వే చే) పరిభమ శోక విదావా పూర్వం (కోధోద్భ 
వోగా(త నకంపతృష్టా!విపా_ర్థి మజ్జారన ర_కృనూంస జ్వరం 
కృతా ర్రిశ్స శిరోతికోపా | రాత్రౌక్వచి లేద రుజాజ్యరం 

స్యా దజీర్ణ దుంచోప్ల పురీవజంధమ్ | బలతయో దోష 

మహో గదశ్చ (ప్రారబ్ధం హ్యాసి గత జ్యురం స్యాత్ I 

తా, శరీరము పర్మిభ్రమించుట దుఃఖము ళరీరము విదాహించుట కోపము 

శరీరము వణుకుట దప్పి నోరుయెండుట మజ్ఞారస మాంసర_క్షగత జ్వరములయందలి 

చేష్టలు శరీరము కృశించుట తలవొచ్చుట శరీరము శో పి.0చుట] దినము రాత్రి చమట 

పరమ అజీర్ణము సన్న పుజ్వరము మలము వెడలకుండుట బలము తయించుట 
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దోషజ్వరము ఈ లక్షణములు గలది అస్థిగతజ్వరమని "తెలియవలయం, ఇది (పార 

బ్ఞమువలన జనించును, 

శ్లో॥, [మతాంత శే] భేదోస్ధ్నాం కుంచనం శ్యాసోవి రేక శ్చ్పర్థి రేవచ। 

వితేపణం చ గాశ్రాణా మేత దస్థిగతే జ్వశే! 

తౌ, ఎముకలు విరిగినటుల నొచ్చుట ఎముకలు సంకోచమును చెందుట 

శ్వాసము విరేచనము ఓకర అవయవములు వీడినట్టుండుట ఈ లతణములు. గలది 

అస్థిగతజ్వరమని తెలియవల యు, 

కాలజ్యర లవణము, 

న్లో! ఎమాధవనిదానే] దాహన్వేద హిమోద్భవం న్వరమితం హృ 
చ్చ్వూలమానావాకమ్ । మూర్భాక్ పశిరో వ్యధాచ జఠరే 
హంత్యాశు కాలజ్యర 8|| 

తా, దాహము చెమట చలిబెట్టుట స్వరము క్రీం నమగుట హృదయము శూ 

లించుట కడుపుబ్బరము మూర్చ శనోపు తల కడుపు నొచ్చుట ఈ లత్నృణముగలది 

కాలజ్యరమని తెలియవలయు ఇది వునుజుని కడుశీ ఫఘుము గా జంపునుః 

చర్జుగతజ్వర కాల (పనూణము. 

క్లో॥ (అశ్వినీనిఘంచా) జ్వరం చర్శగతం యస్యసర్వాంగం ' శీత 
మం?|థయేత్ | దశరా త్రవినిర్భుక్ఫొనరో జీ వేన్ననిశ్చతమ్! 

తా, చర్మగతజ్వరమునందు సర్వాంగములు కీతలముగానుండును అది 10 

దినములలో నివశ్సించినను నివర్రించును లేక చంపినను జంప్రును (10 దినములకు 

సిదప జీవించియుండిన చికిత్స జేయవలయును,) 

ర -క్ట గతజ్వర కాల (పనూణము, 

శ్లో [బాహు] చేహంపాండురవర్లంచ రక్ష శ్లేవ్మవిజృం భణమ్ | 

ననజ్యశేచ నంతాపః కాలజ్ఞా నేన ఫావీతమ్! 

తా, రక్ష్తగశ జ్వరమునందు శరీరమునకు పాండురవర్లము ర_కయు క్ష 4 

శ్రేష్మ సావము 9 దినములలో శరీరతాపము కలుగునని కాలజ్ఞానుడు వచించెను, 

* శేషమ్మ (సౌవనమనగా తెమడ ఇెడలుట, 
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(ఈజ్వరరోగి 9 దినములకు వై వస్వగేనిలయంబున శీగును? అటుగాక దై వికమువల 

జీవించియుండిన చికిత్స జేయ వలయు.) 

మాంనగతజ్యర కల (పమాణము, 

శ్లో [మాధవనిడానే) జరం మూంనగతం యస్య సర్వాంగ శృ 

తాభ వేల్ [ద్వాద శే జాయనే మృత్యుః కాలజ్ఞా నేన భామీతమ్ 

తౌ, మౌంసగతజ్వరమునందు 'సర్వాంగములు కృశించి దిగబారినట్టుండి 

రోష 19 దినములలో యదమొలయంబున శేగునని కాలజ్ఞనుడు | వచించెను; అ 

గాకడై వికమువలన జీవించియుండిన చికిత్స జేయవల యును, 

రనగతేజ్యర లవ్ ణము, 

న్లో [మాధవనిడానే] గురుతా హృదయో మే శ స్పదనం చర్ల 

రోచకొ | రస స్టేతుజ్వ రేలింగం దై న్యంచాస్యోపజాయ లే! 
థి యి 

తా. శరీరము జడముగ నుండుట వాంతీవచ్చుసటు లుండుట గాని ఓక 

అన్న ద్వేషము మనోవ్యధ ఈలతృణములుగలది రసగతజ్వరమని తెలియవలయును 

రనగలేజ్యర కాల (ప్రమాణము, 

శ్లో! (చర శే) జ్వరంరసగతంయన్య సర్వాంగేజ్వర శై త్యతః | 

చతుర్థ జాయ తే మృత్యు కాలజ్ఞ నేన భావి.తమ్! 

తౌ, రసగతజ్వరమునందు సర్వాంగములయందు జ్వగము చలు పబుట్టినయె। 

అ 4 దిగములలో యమమంగిరమున శేగునని కౌలజ్ఞానుడు వచించెను (అటుగా! 

డ్రైవికమువలన జీవించియుండిన చికిత్స జేయవలయును,) 

ఆగంతుకజ్వర నిదానము. 

న్లో! ఆగంతు రభిఘాతాభి వంగ శాపాభిచారతః | 

చతుర్ధా।త్ర హత చ్చేద దాహాదై క రభిఘాతేజః॥ 

తా. అభిఘాతము తీరస్కా_రయమ శాపము అఫిచారమయు వీనివలన 4 విథమ 

లగు అగంతుకజ్వరము జనించు అందశ్ఘాతేజ్వరము గాయము నరకుజెబ్బ దాహ 

(కీయలు మొదలగు వానీవలన జనించును, 
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అభిన్యానజ్వర లవణము, 

న్లో (పహసో నర్తనం గానం ఘుర్దదృం భౌశిరోరుజాః | 

ఖై షే ప్యతివృద్ధి స్పా (దకామం రోమవహార్ష ణమ్ | 

ఏభి స్తు లత్నునై సా స్యాభిన్యానజ్వ రా కృతిః || 

తొ, నవ్వుట ఆడుట పాడుట బోబ్బరించుట ఆవులించుట తలనొ చచ్చుట 

బ'పుధ సేవనచే జ్వరము -హెచ్చుట కన్నులు యొజ్జనై యుండుట గగర్శొడుచుట 

ఈలతుణములుగలది అఫిన్యాసజ్వరమని కలియవల యును, 

కామజర లక్ష ణము, 

శో! అపస్తుకాలేపి విమూఢబుద్ధి స్పేజోవి! పీనత్వ మనంగతాపః | 

నిరన్న కాంయాపి వివర్ష తావ భవంతి కామజ్యర తాపి తన్న | 

తౌ, శ్రీ సరుషుల కనోోన్యవిరహూమువలన మూాధబుద్ధి 'లేచో విహీ నము ము 

నధ తా పము అస్నమునం దిష్టము లేకుండుట శ రీరవ్శ వివర్ణముగనుండుట ఈలన్నణ 

ములుగలది కామజ్యరమని -తేలియవలయును, 

క్లో [(మాధవనిడానే) కాముజే చి_త్తవిభ్రంశ _స్తం్యదాలన్య మ 
భోజనం | హృదయే వేదనాచాన్య గా(త్రంచ పరిశుష్యతి | 

తా, చిత్తభమ తంది ఆలస్యము అన్నమునందిచ్చ లేసండుట హృదయము 

న వేదన శరీము శుష్క 0ంచుట ఈలత్సణములుగలది కొమఖ్యరమని తెలియవలయును, 

న్లో! [ బాహ శే] కామాన్నోహోరుచి నై రాహోే ట్రానిడ్రాఢీ 

ధృతికుయః;॥ 

తా, కామజ్వరమునందు అరుచి మోహము, సర్వాంగ తౌపము ఇవి కలుగుట 
లజ్జ న్మిద బుద్ది భి ర్యము ఇవి లేకుండుట ఈలత్నములు కలుగును, 

అ సాధ్యజ్వర లవణము, 

న్లో! జ్వరో నిహంతీ ర-కాతుం శీ జాంగం హృది నూూలినమ్ | 

న దా శ్వానశ్చ స్వేదశ్చ న్ధ క్రిహీ నం పాతానలమ్' || 
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తౌ, న్నేతము లెజ్జనెయుండుట ; శరీరము కృళించుట జోములో సూల 

యొల్ల పుడు క్వాసము యెల్ల పుడు, సత్వము అగ్నిదీపనము | లేకుండుట ఈలక్ను 

ణములుగల జ్వర రోష యమౌాలయంబున శేగుసు, 

[ము తాంతశే) హేతుభిర సృ హుభి వాతో బలహ్ఫృద్భ హులత్ణః। 

జర 8 పాగాంతక' ఎ్రద్యశ్చే క్రీ భుమిం| దియునాశ నః || 

తా, అ]నేకకారణములతో జనించి బలతమయమును గలుగ జేసీ స్వేదాద్య నేక 
దుర్గత్నణములతోగనాడి శీఘ్రముగా ఇం|దియశ క్తి ని నశింప జేయుచుండు. జనము 

(పాణాంతకమగసను. 

శ్లో [మాధవసిదానే] జ్వరతీ ణస్యళూనస్య గంభీరో దై రృ రాత్రికః। 

అసాధ్్న్వో బలవాక౯ యశ్చ కేశసీమంతేక్ళ జషరః || 

తా, శదిరము కృశించిన వానికిగాని లేక శరీరము ఉబ్బియుండు వానికి గా 

ని గలిగిన జ్వరము వాతాది నాడీగమనము నెలుగుట శ్రక్యముగ నేని అంత క్వేగము 

గలదిగ నేని॥నుండు జ్వరము దీర్ణి కాౌలమువరకు విడువక వేధింపుచుండు జ్వరము 

బలవ త్తరముగానుండు జ్వరమో ' అకస్మాత్తుగా తలవెంట్రుకలను పాపటశగా దీసీకొను 

వానియొక్క_ జ్వరము ఇవి అసాధ్యంబులు, 

శ్లో! [అన్యా స్తే 1అఆరంభాద్విషమోయస్యయస్యవా దై ర్ధ రా(త్రికః। 

.. మీంస్యానిమిహావస్య గంభీరో హంతి మానవనమ్ | 

విసంజ్ఞ్హ స్తావ్యుతే యస్తు శేతే నిపతితోపివా | 

శీతారి తోంతకన్లశ్చ ౩ -రేణచ (మ్రియ తేనరః | 

తా, ఆరంభము మొదలు విషమముగా జనించిన జ్వరము అనేకదినములు 

విడువక వేధింపుచుండు జ్వరము కృశించిన వానికి జనించిన జ్యరము నిక్క_బొడి 

చికొనియుండు న్నే తయులు గలవానికి అను న ర్హించియుండు గంఫీరజ్యర ము ఇవిమను 

జునిజంప్రున్కు మాలీ యము దిగ్భ్రమ జెంది బడలియుండు జ్యరితుడు శయనించి మరల 

లేచుట కశ కూడు నుండు జ్వరితుడు వెలుపట శీతబాభలోన జ్వర వెగముగల జరి 

తుడు వీరు మరణామును జెంచెదరు, 

న్లో (నిత్వనాథీయే] యా హృష్టరొ మా రశాతో్ హృది నంఘా 

తక[ఘూలవాక౯ | వక్ష ణం చై వోచ్చ్వసితి తం జ్వరో హంతి 
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మూాననమ్ । హి క్కా శ్యానత్ళ పాయా క్షం మూఢం విభా)౧ 

తలోచనమ్ | సంతతోచ్చ్వాసనం శీణం నరం తపయతి 

జ్యఠః | హత (ప్రభేంద్రియం తామ మరోచకనిపీడితమ్ | గం 
భీరతీక్ల వేగా_్హం జ్వరితం పరివర్ణ యేత్ 1 

తా, రోమాంచము యొజ్జని-న్మేతములు వాడయమునందు అప్టీలికౌడి చార 

సయావాతుల్యమెన శూలగలవా.డై మఖమువలన శ్వాసము విడుచుచుండెడి జ్వర 

రోగి మరణము జెందును. ఎక్కిళ్లు శ్వాసము దప్పి మోవాము వెట్దిచూపులు లేక 

చీ ఠములు చ ౌాకారములుగ దిరుగుట ఎల్ల పుడుకుఖమునలన శ్వాసము వెడలుచుం 

'డుట శరీరము తయించియుంఢుట ఈలతుణములుగల జ్వరరోగి యమొలయమున 

శీగును, లేబోవిహీనత ఇం దియములకు శ _కీహీనత కృశత్వము అధికముగా అన్న 

_జ్వేషము, గంభీరజ్వరము "లేక తీస్ట్వమెన జ్వర పీడ ఇవిగల జ్వరరోగి మరణము 

చెందును. 

శ్లో! [మతాంతశే]' (ప్రేతైస్సవాపిబేన్నద్యం నస్వపేయఃకృష్య తే 
శునా! సఘోరంజ్వర మాసాద్య నజీ వేన్న చముచ్య తే | జ్వరః 

పూ ర్వాప్టాకోయస్య శుష్క కానళ్చ దారుణః | బలనూంన 

సిహీనశళ్చ యథా(పేత స్తధైవనః | జ్వరోయస్యాపరా హేతు 

శ్రేష్పాకానక్పదారుణః | బలమాంస విహీనశ్చ యథా_పేత 

స్తథై నసః | నహసాజ్యరసంతాప_స్త ఎ్రస్లామూర్భాబలతయః। 

విశ్లేషణంచనంధీనాం ముమూర్హోరుపజాయ తే | గొనశేవదనా 

ద్యస్య స్వేదఃప్రచ్యవ లేధ్రువమ్ | లేపజ్బరోపనృష్టన్య దుర్ల 

భం తన్యజీవితమ్! స్వేదొలలాకేహిమవాన్నరన్య భీతార్చిత 

స్యాతిసుపిచ్చిలస్య | కంఠస్థితోయన్యనయాతివమ్ నూనంయ 

మ మై ్ యతిగృహంనమ శ్ర వః! యస్య స్వేవోతిబహుళఃపిచ్చిలో 

యాతిసర్వతః | రోగిణళ్ళీతగాతన్య తదామరణమాదిశెత్ | 

తా, జ్వరమథ్యము నందు (పేతలతోడ మద్యపానము చేనీనటులేని కుక్క. 

లచే నీడవబళినటులేని స్వప్నము గాం వెడివాడుభయంకర మె నజ్వరరోగముగలవా డై 

మరణము జెందును, వూర్నాన్గాము నంమ దారుణమైన జ్వరము కఫవిహీనమైన దగ్గ 

బలహాని మాంసక్షుయముగలజ్యరితుడు యమాలయంబుస “కగును. అపరాన్షామునందు 
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దారుణమెన జ్వరము. శ్రేష్మముతోగూడిన దగ్గు బలహాని మాంసక్షయము ఇవిగల 
జ్వరితుడు యముని గాంచును, అకస్తాత్తు గా జ్వరసం తాపము దప్పి మూర్చ బలవ, 
యము సంధి శ ధెల్యముఇనిగల జ్వరితునికి మరణము ఆసన్న మెనదని తెలియవల 

యును_ ఉవయకెాలములో ముఖమునందు స్వేద (సౌవము లేపజ్యరవ్యా _పీయివిగల 

జ్వరితుడు జీవించుట దుర్గ భము నుదుట చల్ల ని చెమటబట్టుట అంగములు శీతీలముగ 

శరీరము జిగటగ నుండుట నోటిలో నుంచుకొనిన కబళము అటొమ్ములోనికి దిగకుం 
డుట ఈలతణములుగల జ్వరితుడు యమాలయంబున  కేగును, జగటగనుండు చె 

మట అధికముగా జనించి శరీరమంతట వ్యాపి చుట అంగములయందుచలువబట్టుట 

ఈలక్న్షణములుగ ల జ్వరితుడు కృ తొంతునికడ శేగును, 

సంగమవోషజ్వర లవణము, 

శ్లో! (గ్రంథాంతశే] సంగదోవన్యచిహ్నో ని నే త్రరోగశ్ళిరోవ్యధా। 
ఊరువీ గోద రేడదాహా స్పంథిబంధ స్త పూజ్యర ః॥ 

తా, చే త్రము లెబ్బనె నీఠుగారుచుండుట తల తొడలు నొచ్చుట కడుపులో 

మండుట సంధులు బంధించినట్టుండుట దప్పీ (ఆరాటము) జ్వరము ఈలతుణములు 

గలది సంగ మజ్వరమని తెలియవలయును, (దినియందు శక్ల్షగ తజ్వర చికిత్స జేయవల 

యును, 

| విషూచిజ్వర లక్షణము, 

శ్ఞో। ((గంథాంత శే] విషాచికాజ్య లేచ్చ ర్దిర్నాడీ మందగతిర్భ వేత్ 
అంతన్ధాహో బహిళ్ళీత వుతిసారో జ్వర_స్తథా! 

తృహా వలాపో భాంతిశ్చ విషయా వైద్యపార గ ః| 
చతు ల్టేజైయ తే మృత్యుః కాలజ్ఞా నేన భాషితమ్॥ 

తౌ, వమనంబసట నాడులు మండగించుట లోపల విదాహము వెలపట శీత 
లము అతిసారము జ్వరము దప్పీ వదురుట [భాంతి ఈలక్నణములు గలది విషూచి 
జ్యరమని ఆయు న్వేదవేత్తిలు 'తెలినికొనవలయును, యివి గలవాడు 4 దినములలో 

యమౌలయంబున కేగునని కాలజ్ఞా నుడు వచించెను, 

తి 

న్లో అరలుర్శృధితని పీతం చించాతరుమూల ఖాదిరరనంవా | 

వినిహం త్యాళఘువిషూచిం నపవిదచాపాం చూతేవల్క_ లరనశ్చ! 
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తౌ, పెద్దమాను చెక్క_రసయు పెబుగు కౌచు వీనినేని లేక చింత వేరు 

చెక్క_రనము పెరుగు కాచు వీనినేని మామిడివేరు చెక్క_రసము “పెటుగు కాచు 

వీనిచేని శేకముకేనీ | తాగిన విస్తూచిజ్వరములు వారించును, 

శ్లో! [అయుశ్వేచే) సహ్మతైలోప్యతైలోవా చించాష్మతభవోరనః! 
య a. గె 

మ_స్త శీనాభి చేశేచ తథాపాదద్యయపిచ | "లేపిత నత గాద్ద ంతి 

నవిదాపాోం విసూచికామ్॥ 

ననా ముతో (గు 

తా, చింతాగురసములో సూనెను కలిపిగాని కలపతగాని యాళసమును 

శిరము అరికౌళ్ళు నాఖి వీనియందు లేపనము పౌనముజేయించిన వివరా చిజ్వరములు 

తత్తే ణమున పవారించును,ః 

విషూచిజ్యరములకు అగ్నీకునూ రము, 

శ్లో! (ఆయుక్వేచే] రసేం్యద్రగంధం నహటంకణేన నమంవిషం యో 
జ్యమిదం (తిఫాగమ్ | కపర్షి శంఖావవిచ (తిభాగా మరీచచూ 

క్తాష్ట్రగుణ్నం విదడ్యాత్ | సుపక్యజంబేర రసేనభ్ఫుష్ట శుద్ధో 
భ వేదగ్నికుమారపవః | విషూచిశారోచకసనన్ని పాతే చేయం 

ద్విగుంజం యదివాప్యజీశ్థే | శ్రీపర్ల ఖిండేన  యథాబలంచ 

నీతంజలంచాను పవి బేత్సరంతు॥ 

తా, కుద్ది జేసిన రసము కుద్దిజేసీన గంధకము గుద్ది బేసిన వెలిగారము ఇవి నమ 

భాగములు శుద్ధి జేసిన నాఫి రీ భాగములు గవ్వలభస్మము శంఖభ స్మృము ఇవి 8 

భాగములు మిరియములచూర్షము రి భాగములు | ఇటుల వీనినెల్ల ఖల్వములో నునిచి 

నిమ్మపండ్ల రసముచే బాగుగా మర్షించి 2 సరిగింజలం0 తేసి నూతలుజేసీ నీడనెండించి 

యందొక దానిని శరీరబవయు నెజిగి (పాతస్సాయంకెలములయందు తమలపాకు 

రసానుపానముతో శేవించి పిదప శీతోదకమును (తాగిన. విషూచిజ్వగరము అరుచి 

సన్ని పాత ము అజీర్హ యు ఇవి నశించు, | 
| 
l 

కామిలాజర లతణము, 

శ్లో [(గంథాంత శే] కృప్పంపీతం శకృమ్న్మూ(త్రం తం(దామోాహా 
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నేత్రతా | అసాధ్యస్వాన కాసాత్తు కామిలాజరలశు ణమ్! 

తౌ, మలము నల్లగ మూతము శనుపువర్ష్మముగ "వెడలుట తం[ద "వూవాము 

వాంతీ దాహము అరుచి కడుపుబ్బరం చేఠము లెజ్జనెయుండుట జ్వరము ఈ 

లతణములుగలది కౌమిలా జ్యరమని తెలియవలయును. దీనియందు కాస కొసలు 

కలిగియుండిన య సాథ్యము, 

మేదోగతజ్యర లవణము, 

శ్లో! (గంథాంత శే] భృశంస్వేద _సృషోమూర్చా (వ్రలాపక్చ 
ర్తి చేవచ | డార్లంధ్యారోచకంగ్లాని ర్వేదస్టేచానహిష్షు | 

తా, క్షడుచెమట దప్పి మూర్చ (పలాపము వాంతి శ రీరదౌర్దంధ్యము అన్న 

మునందరు చి ని వేదన సపొంపకుండుట ఈలతణములుగలది వేదోగత జ్వర 

మని తెలియవలయును, 

మజ్జాగతజ్యర లతణము, 

శో [మాధవనిడానే] తమః[పవేశనంహిక్కా 'కానః శ్ర త్యంవమి 

_నృథా ! అంతర్థాహో మహాశ్వాసో మర్శ్శ భదశ్చ మజ్జ గే! 

తా, చీకటి కముకొనీనట్టుండుట ఎక్కిళ్ళు ళరీరస కాశెత్యము ఓరక 
అంతన్హాహము మహాశ్వాసము వృాదయము పగిలినట్టుండుట రలక్న్షణములుగ లది 

మజ్జాగతజ్యరమని తెలియవలయును, 

జీర జర లక్షణము, 
£9 

శ్ల్లో॥ (మతాంతనే] (త్రిన్సస్తా హేవ్యతీతేతు జ్వరోయ స్త నుతాం 

గతః।ప్లీ హోగ్ని సాదం కురుతే సజీర్ల* జ్వర ఉచ్య లే! 
యం ౯3 ల 

తా, 2] దినము వరకుజరము బలముగానుండి వీవప సూత్ముం చెప్ప వారోగ 

నును అగ్నిమొంద్యమును కలుగ చేయునది జీర్ణజ్వరమని "తెలియవలయును, 

గంభీరజ్వ్యర లమణము, 

న్లో! [మాధవనిడాచే] గంభీర ను జ్వరోన్హే 'యో హ్యాంత న్ హే 

నతృష్ణ్టయా। ఆనధ్ధ తేన దోపాణాం శ్యాసకాసోద్ద మేనిచ్ల! 
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తా, అంతరాహాము దపీ, కడుదోవవుది లేక మలబదము శా్యాసము కౌొ-సము 
ద యి అధ థి 

'ఈ లక్షణములుగలది గంఫీరజ్యరమని తెలియవలయును, 

తరుణాదిజ్వర (ప్రమాణము, 

న్లో! ((గంథాంతశే] అన_ప్తర్మ్శాతంతరుణంజ్వర మాహుళ్సికిత్సకాః। 
మధ్యమం దశరా(తంతు హ్యతఊార్ల go పురాణకమ్ 

తా, జ్యరమునకు 7 దినములు తరుణవయన్సు 10 దినములు మధ్యమవయస్సు 

దానికి పెన వృద్ధాప్యము (అనగా పురాణము అని తెలియవలయును, 

క్లో! గత్రంథాంతనే) నప్తాహాజామధం కేచి దాహురశ్యేదశావాతః। 
(పాగర్చయతి నప్తాహో ద్విషవద్ధ ంతి మానవమ్ ॥ 

తా, జ్యరమున కౌషథము కొందరు 7 దినములకు పిదప మటికొందరు 10 దిన 

ములకు పిదప నివ్వవలయునని వచించెడరు, 7 దినములలోపల జ్వరమున కాపధం 

బిచ్చిన యది విషతుల్యం బై డోగినిజంపును, 

బాలురకు జనించు సీరుచవ్యల లక్షణ చికిత్స, 

వ॥ వాలురకు శరీరమువాచి చర్శముపొట్టువ లె సూబఎిచువులి 

స్ు గారు చురదోముము ఇట్ట నై యుండిన నీరుచవ్యలని తెలియవలయును. 

దీనికి చికిత్స; చాలురతల్లి పావుసేరు కరివేపచెక్క_రసములో మిరియము 

చూర్ష్మముసూనె దీనినిగాని లేక నల్ల వరిబియ్యపు వంటకములో, సూనె 

నుగాని కలిపి పానముచేసి పిదప బాలురకు _న్తన్యము నివ్యవలయును. 

_స్తన్యము నిచ్చునవుడు బాలురకును తా, దాగిన తనాపధమును బోయ 

వలయు నిటుల "జేయుటయేగాక ాలురతల్లి చప్పిడి పథ్యమునాచరిం 

పుచుండిన బాలురయొక్క_ నిరు చవ్వలు వారించును, 

సూతి కాజ్యర లవణము, 

న్లో! ([మతాంతశే] అంగమర్టోజ్వరఃకంపో విపాసాగురుగాతతా 
న్హోక్ర న్యోఫాతిలీతంచ సూతికాజ్వర లక్షణమ్ ॥ 

ర్తి 
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శా, శరీరమునందు నొప్పి జ్వరము కంపము దప్పి శరీరము బరున్సుగ నుండుట 

దుఃఖము శోభ అతీచలువ ఈ లక్షణములు గలది నూదికౌజ్వరమని తెలియవల 

యును, దీనినే కొందరు నూతికావాతమని జెప్పెదరు, దీనికి వాతీరోగ పకరణమా 

లో జెప్పియుండు వాతవిధ్వంనీనీర'సము చేని సంజీవనీరసము నేని బడచానలరసము 

చేని [ప్రయోగించ వలయును, 

సేద భేదములు, 

శ్లో! జ్వనేము శక్తే మలేము శే (ప్రాణేము డో నమారశే | 
నన్ని పాలోద్భవ శై వ స్వేనోభవతి పంచమః ॥ 

తా, జ్వరము విడుచు చెమట మలము విడ చు చెమట (పాణమువిడుచుచెమ 

ట వాత పకోపముమోది చమట సన్ని పాతిముమోది చెమట అనుశే్యదములు పంచవి 

థములు ఇక వాని లక్ష!ణంబుల వచిం చెదను, 

న్లో జ్వరము న్తేతు నర్య్వాంగే మలము కే లలాటే | 

(పాణము న్తేచ కంశేచ నన్ని పాతే ముహుర్చు హు: | 
= నాం 

తౌ, జ్వరము విడుచున పుడు సర్వాంగములయందు చమట గలుగును, మలము 

విడుచున పుడు లలాటమునందు చెమటగలుగును, (పాణము విడుచునవుడు కంఠము 

నందు చెమట గలుగును, సన్ని పాతమునందు పలుమారు చెమట (సవింపుచుండును, 

శ్లో॥ స్వేవోద్దమే కుళుళ్థా నాం (భష్టానాం చూర్ల కం కథా | 

భూనింబయోొరక _స్థికా నచాసార్ష పకంరిజః | 
ఇ ద అగ >= | 

ఉద్ధాళనం (తివోపో ఫై స్వే దేభిప్యందజజ శే! 

తౌ, ఉలవలను వేయించి చర్మము చేని అందు నేలవేము తూరము కటుక 

రోహిణీ నస ఆవాలు కలిపి శరీరమునకు లేపనము చేసిన [తిదోషజనిత స్వేదము అభి 

ష్యుందజ్వర జనిత స్వేదము హరించును, 

క్లో॥ హరీతకీంవాచణకం సంపిప్యోద్య రయేన్నర | 

పళ్ళా దేవం ప్రకుర్వంతి 'దేహస్వేదపప్రశాంత యే! 
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తా, కరక్కాయల చూర్షము నేని లేక సెనగపప్పు చూర్ణము నేని శరీరమునకు 

లేపనము చేయించి పిదప పొడపతకాయమును పానముచే యించిన నేం“నోషము 

లు సారించుసు, 

జ్వరితుని మారకోప (దవములు. 

న్లో॥ (నిత్వ్యనాధీయే] ర కృపి త్తం తథానాన హాక్కాహృచ్సూల 

శాంనకాః 1 మలరోధోతివి భ ౦శో జ్యం తానాయముపద్రవాః! 

తా, సె జెప్పిన సర్వజ్వరములలో దేనియందేనిర క్షముగక్కుట దగ్గి ఉమి 
శ్ర 

' జీయునవుడు ర క్షమువెంట తెమడ వెడలుట ఎక్కిళ్ళు రొమ్మునొప్పీ శ్వాస మల 

గలిగి జ్వరము విడువక వేధింవుచురండిన మనుజుని జం పున, 

న్లో! శారనమూర్చా రుచిశ్నర్లి తృస్టూతిసార కవ వభనూాః | 

హి క్కా కాసోంగ ఖేదశ్చ జ్వ రేచోప్మదవాదళ॥ 

తా, పె జెప్పిన సర్వజ్వరములలో చేనియంేని శ్వాస మూర్చ ఆరుచి వొం 

తిదప్పీ ఆతీసారము చిత్త భమము ఎక్కిళ్ళు కాస ఒడలునొప్పీ అను నీ పదియుప 

(దనములు గలిగి జ్వరము విడువక వేధింపుచుండిన మనుజుని జంఫును, 

న్లో (ఆయుర్వేదే] కానశ్నాాసశ్చ హిక్కాచ శిరోరోగ గళ 

వశా। ఛర్జి ర్యూ ర్బాప్యతీసారో జ్వరి తానా ముషద్రవాః! 

తా, “పెచెప్పిన సర్వజ్వరముల లో చేనియంచేని కాస శ్యాసఎక్కిళ్ళు మహా 

శిరోరోగము నాలుకలోని కిడ్చూకొనుట వాంతులు మూర్చ ఆతీసారము అను నీ 

యుప దవములు గలిగి జ్వరము విడువక వేధింపు చుండిన మనుజుని జంపును, ' 

జ్యరద శావస్థలు, 
యి 

ఎన జ వి అద గ a వ న్లో (సిద్ధర సార్థ్మ వే] (పథ మోాబా హ్యపస్మారో ద్వితీయం [వత 

భాషణమ్ | తృతీయ శ్పి త్తవి భ్రంశ శృతుర్ధంశ్వాన మూర్చ 

నమ్ | పంచమిచోర్జ ఏదృష్టిశ్చ + షస్టిశ్చరతికామనా। న్నష్త 

* విడ్డవాః, { పష్టుం'స్వర వి భేదనమ్, పష్టంత్వచలకౌంగక మ్, 
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ము _స రంగ చాహశ్ళ్య వ _క్ట్రన్సర్బ నమష్ట్ర మమ్ | నవమంస్విస్న 

గా(త్రత్వం దశమం మరణం భవేత్ ॥ 

తా, జ్యరయునకు పదియవస్థలు గలవు అందప స్మానము మొవటియవస్థ (ైపేత 

నసనంభొహణము రెండనయవస్య చిత్తీభను మాడవయవస్థ శాసనము మూర్చ నాలన 

యపస్థ ఊర్ల దృష్తి వదనయవన్ధ రతికోర శె ఆరవయవస్థ శరీరములో పవిదాహూము' 

పడవ యవస్థ నాలుకలోని కేగుట ఎనిమదవయవస్థ శరీరమునందు చెమట (స్రవించుట 

తో మ్మిదవయవస్థ యటుల తోొమ్మిగియ స్థల గజచినపీ వప సదియవది మరణావస్థ, 

జ్యరరోగ సాధ్యా సాధ్య పద్రవములు. 

[మాద వనిడానే] బలవాళ న్వల్ప వోపు పశ్చ జ్వుర స్పాధ్యోనుప 

(దనః | ఉప|ద్రవయుతో హంతి జగ "త్రీ ద్రియనాశనః! 

తౌ, బలవంతుడుగా స్వళల్చవో శషయుకు డు గా శ్వాసాద్యుపష దవరహితుడు గా 

నుండు జ్వరరోగి జీవించును, బలక్షయము ప్రుప|దవముల క భివృద్ధి యిం[ద్రియ నాళ్ళ 

ము యివి గల జ్వరరోగి మృతి జెందును, 

న్లో (రనరత్నాక శే నిద్రాసౌఖ్యం భ వేద్యస్య శరీరం సోద్య 

మం భవేత్ | ఇం(ది మాణి (పనన్నాని బుద్ధిః (పకృతిమా 

గతో | వ్రీ రేయస్య నైర్హుల్యం నరోగీనై వ నశ్యతి! 

శా, ని దాసౌఖ్యము శరీరోేేల్లా సము పంచేంద్రియములు తేలివిగ బుద్ధి నిర్వికా 

రముగ శరీరము నిర శ్రలముగకు డుట యీ లతమణణములుగల జ్వరరోగి జీవిం నును, 

బ్వరధిన (పమాణము, 

క్లో (నిత్యనాధీయే] వాతవి_త్సకఫే న_ప్తే దశ డ్వాదశవానరాః | 

(పాయోసుయాంతి ముర్యాద్య్యాం ఇాచతచైూయచ వధాయచ। 

లా, వాతేజ్వరము నకు 7 7 దినములు పీ త్తేగ్వారమునకు 10 దినములు 'శేష్మజ్యర 

మునకు 12 దినములు న్జైల్రమాణము ఆట్లగుట చే యా జర" సులువానివాని క కొల కో 

మముగా విడేచినసు విడుచుసు + లేక చంపినను చంపును, 
జే Te 

“కంకర క న మతం హారిత స్యావిళ న లేమ్ | 

దగా సష్తూయాతు నవమ్యకాడికీ కల్గ 
ఖే 
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ఏషా (తిదోషమ ర్యాదా మామాయచ వధాయచ। 

కుశిద్దాశుద్ధజ్వ్య రే "కాలో * దీర్ధ మప్యనువ ర్త లే! 

తా, వాతజ్వరమునకు 11 దినములు పిత్తజ్వరమునకు 18 దినములు శే ష్మజ్యర 

మునకు 22 దినములు కౌల|పమాణము అట్లగుటచే యా జ్వరములు వానివాని కౌల 

(కనుము గా విడిచినను విడుచును, లేక జంపినను చంపును, కుద్ధాకుద్ధజ్వర ములకు 

నిదియ కౌల[పమాణము, దీని నతీ(క్ర్షమించీ అనువ ర్నించియుండిన పురాణజ్వరమగు 

న్కు యిటుల వేకుడు హారీతుడు వచించెను. 

వచనము. వాతవి _త్తగేవ్మజ్వరము లొకరూములో వెలుపట 

వ్యాపించిన 7 "లేక 9 దినములకు విడుచును. 2 వ రూమున వెలపట 

వ్యాపించిన 11 లేక 18 దినములకు .విడుచును, లీ వ రూమునగాని 

4 వ రుగామునగాని వెలపట వ్యాపించిన 15 లేక 21 వ దినమున. 

వీడుచును, 

తో [ చితామణొన _ప్పరాత్రంవాతి కేస్యాళ్ళ (డాతంచావిపై లశ 

నవరాతం కఫేదె వ ద్వంద్వ జే దశ రా[తక్రమ్। 

జ్వర పాకో భ వేద్మత హ్యాథయాప్య జ్యరంహానేత్. || 

తా, వాతజ్వరము 7 దినములు పీ_త్స్జ్వరము 6 దినములు శ్రేహ్మజ్వరయ 9 దిన 

ములు ద్వంద్వజ్వరము 10 దినములు వేధింవుచుండును, ఇవియ జ్వరదిన పమాణము 

లు, ఈదిన పమాణములో జ్వరములు పాకము జెందిన హరించును, చెందకుండినయా 

ప్యమగు (అనగా విడువక దీర్హ'క కాలమువరకు అనువ ర్రించియు,3డుమ, 

జ్వర పాక (కమమ, 

న్లో, లంఘనానంతరం జాత రోగము కం చికిత్సక'ః | 
‘౧ ద అవాలి 

బహిరగ్ని ర్యథాపూర్వం గచ్చే త్కుర్యా త్త తధా (క్రియామ్! 

ఓ”షధథానాం (పభావంచ కతా దద్యా చికిత్సక 8! 

థాతూత్చ్సన్నాశ్చ యేదోషాన్యాక్సో క్తాయయభా(క్రమమ్! 

అంతర్లతాశ్చ యేదోపా జ్వరరూపా బహీర్లతాః। 
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ఫునరామాళశయగతా జ్యరకాకమవాప్యతే | 
న తన్న భ్యేదాప్యపథ్యాని కురుతే జీర ముచ్య లే॥ 

తౌ, లంఘ నానంతరము జ్వరవిమో జనము చెలగి యొవ్వి థచికిత్సల చే బప్ 

ర్లతజ్వరము లోపల (వ వేశించునో అవ్విధథ చికిత్సల వవ ద్యుడు జేయవల యును అటుల 

చికిత్సించునెడ బె" షధమయుల (ప్రభావము నెటిగి (పయోగింపవలయును, ధాతుజని 

తవోషుములను యితరదోషములను యథ్మాకమంబుగా వచించినాడ, అంతర్జతదోషు 

ములు బహీర్లతంబు.లె నను జ్వరదూపంబు లగును. బహీర్లతదేహయులు మరల ఆమా 

శయగతంబులై న జ్వరము పాకమును జెందును, జ్ఞ్యర పాక మధ్యమున యపథ్యంబులు 

సేసిన అజీర్షరోగము జనిం చును. 

జ్యరితపథ్య లతణము, 

EA (నిత్యనాధీ యే] జ్యరితో జ్యరముక్కొవా సాయాహ్నే పళ్య 

మాచశేత్ | త_త్తన్రోపక్షయంకుర్యా దాజా దోషప్రవర్ధనమ్ 
అన్న కా లేనభుంజానః తీయ తేహాన్య తేధవా॥ 

తా, జ్వరితు డేని లేక జ్వరవిము కు జేని సాయం కెలమునంచు పథ్యము వాచ 

రింపవలయును, వానిచే నాయాదోషములు కృయించును, పూర్వాన్లా ముస పథ్యము 

నాచరించినను లేక గంజి తాగినను దోషములు వృద్ధి చెందును. పథ్యకొలమునంధు 
పథ్యము సేయనివానికి శరీరకృళత్వం చేని గలుగపనుం 

లంఘన [క్రమము, 

న్లో! (చింతామణా"] లంభునం|త్రివిధం (వోక్షం వాతవి_త్తక ఫేప్వుధ! 

లంఘనంతూపవానస్పా నీ కింఘనం భోజనం లఘు | 

లంఘనం శుష్క పానీయం లంఘనం పరమాపధమ్॥ 

తా, లంఘనము వాత పి ర్త శ్లేష్మ భేదంబులచే కి విధంబులు, అందు వాతజ్వర 

పీడితుడు వుపవాసము సేయవలయును, పీలత్తజ్వరపీడిచుడు లఘువుగ భుజింపవల 

యును, శేవ్మజ్వర పీడితుడు పలచనిగంజిని |తౌగవలయాును, ఇట్టి లంఘనవేం పర 

హాషధము. 

పథ్య (క్రమము. 

ల్లో -థాంత ర J జెషభేన ఏనాశ్యాధిఃపథ్యా ఫ్యా సీనజీర్య తే! 

నతుపధ్య విహీనన్య త్వ్యాషధాబాం శతె రజి | పథ్యంచేయం 
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యధానాత్స న్ తస్మాత్పథ్యం నమాచరేత్ | నతుపథ్యవిహి 

నన్య భేపజానాం శృతెరపి | శాశేషు తరుణం పథ్యం దధిప 

ర్యువితం పీ*తమ్ | ధాన్యం వర్థాంతికం పథ్యం మాంసం స 

ద్బోహీితం నృణామ్ | అళీ కేనాంభసాస్నా నం పయ; పానం 

వయ (స్త్రియ ఃఏతద్ది మానవం పథ్యంస్ని గ్ధముష్షంచ భోజనమ్!! 

తా, కుిషభశేవ చేయకుండినను పథ్యము నాచరింపుచుండిన కడుశీ ఘము 

గా గోగ్గము నివర్హించును, పథ్యమును వర్ణించి 100 కొషధంబుల నేవింపుచుండిన 

నురోగము శమింపదు, కాబట్టి పథ్యములలో (పకృత్యనుగుణ మెన పథ్యముల నాచ 

రింపళలయును, 100 జొవధంబుల శేవించినను అవి పథ్యముతో 'సమానంబులు 

గావు, లేక కూరలు పులిసీన “పెరుగు 1 సంవత్సరము నూగిన ధాన్యములు తతా. 

అమన జంపిన జంతు మాంసము ఉపస్లోదకస్నా నము శ్రీరపానము వయ క్రీ సంభోగ 
ముసుకుమార మె యొకింత వేడిగనుండు యన్న ముయివి మొనవులకుప థ్యకరంబులు, 

పథ్య్యాపయు క్త సాకములు, 

శ్లో! వటోలఫల వారాక కూశాండం కారత ల్లకమ్ | 
తండులీయక శాకంచ కాకమాచి జ్య ేహికమ్! 

తా. పొట్లకాయ లేక వంకౌయ ముదురుగుమ్మడి కాయ "కాకరకాయ చిల్లి 

కూర కొయ్యతోట కూర నల్ల కొచచికూర యివి జ్వరితులకు పథ్యకరంబులు, 

న్లో! [(గంథాంత రే] శాలయ పష కాశేన పటోలం జూంగలా 

మిషమ్ | మత్సా న్ ముద్దయూషంచ తండులీయక వా. ర్తికి! 

పక్వక్యూ శ్మాండ కుట జ మపక్యం కదళీఫలమ్ | లఘు నవ్యంచ 
యడ్ల )వ్యం పురాణంచ హితం నడా! 

తా, 60 దినములకు ఫలించిన వడ్లు పొట్లకాయ ఉజాంగలమౌంసము పొన్న 

గంటికూర పెసరకట్టు చిజ్టేహూర లేతవంకౌయ ముదురుగుమ్మడి కొయకొ డి సెకౌయ 

లేక అరటికాయ నవీనంబులై లఘువుగనుండు (ద్రవ్యములు వురా్ణణ[ ద్రవ్యములు యివి 

జ్వరితునికి యెల్ల పుడు హిత కరంబులూ, 

a) re హూ ద. ద. న గాజాణలనణకాతో రారా నా 

* మేకమాంసము, 
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అపధ్యద్రవ్యాదులు, 

నో [ సిద్ధర సార్ష వే] వనీ కానిచ సర్వాణి శాకాని హరితానిచ | 
విడాహీా న్యుష్ట వీ ర్యాణి జ్యరితః పరివరయెత్ | © 

బు 
దీవాను_ప్పంచ నతతం స్నానమభ్యంగ నంగమమ్ | 
వ్యాయామం రోపుకాపంచ (కోధంచావి వివర్లయేత్ ॥ 

తౌ, 60 గినములలో ఫలించిన సర్వధాన్యములు పచ్చిఆకుకారలువిదాహ క రవస్తువులు వుష్ణవీర్యముగల వస్తువులు పగటిన్నిద స్నానము అభ్యంజనకు క్ర్రైసంభో 
గము సంచారము రోషము యొండ మొదలగుఠానియొక్క.. నేవ కోపము వీనిని జరి 
తుడు యెల్ల పుడు వర్హంపవలయును, 

సురాణజ్యరములకు మాలిని వనంతరనము, 
శో [సిద్ధర సార్ల వే] రనకయుగళభాగం వేల్ల జంై కభాగమ్ద్విత నై 

ఉన యమవీచ ఖ ల్వేమర్ష యచ్ల క్ల కేన | భవతిజ్యరవిముకొ నింబ 
సీరేణతావత్ జ్వర హారమథకు ర్యా నలిని (పాగ్వనంతమ్! 
జీర్ణజ్వ రే ధాతుగతేతి నాకే. రశ్తాని తేర క్త గవిట్స రావే! 

9 జా అ . > ఇ అ జ్య రేస్థిగేమాంనగ కేప్రురాకో వల్లద్భ్యయం దుగ్ధమతీవపథ్యమ్! 

తా, శుద్ధి జేసిన కఫరి 2 భాగములు మిరియాలు 1 భాగము యిటుల నీనిని 
ఖల్వములో వై చి వేపచెక్కురసముతో € దినములు బాగా మర్దించి 6 గరిగి జల 
యెత్తు మౌతలుజేసి జీలకజ్జ పిప్పళ్లు విని అనుపానయు_క్షము-గా నేవిం-చినజీర్ల జ్వర 
ము ధాతుగతజ(రము జ్వరాతిసారము ర_క్షయు క్రజ్వరాతీసారమర_క్లయు క్షమలా 
తిసార జ్వరములు అస్థగత మౌంసగతజ్య రములు పురాణజ్వరములు హారిం-చచును, ఇది 
మౌలినీ వసంతరస మనబడును, 

ఫురాణ జ్యరములకు రసకల్పము, 

కో [(గంథాంత నే] కఫరీం మర్ల యేస్త లై శృతురశ్తియామకమ్। 
అనంతరం దివార్మాతం మర్ష నేవామృతంభ వేళ్ | 
మాషమా।[తం సానుపానం జ్యరంహంతి దినార్ల త;॥ 
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తా, కుద్ధిజేనీన కఫరిని ఖల్యములో నునిచి 48 రూములు ఆవుపాలిలో 

“లేయుంబగలు ఎడ తెగకమర్చించిన ఆన్ఫుతతుల్యంబగున్కు పిదప దానిని 7 గురిగిం 

జలం లేనీ మా।త్రలుజేనీ శన వ్ల వ్ప్పలి వీని అనుపానయు క్షయ గా “నేవించిన పురాణ 

జ్వారములు అర్థ దినములో నశించును, 

| (మతాంత నే) కఫరీం శోధితాం కృత్యా మర్టయేచ్చ రసా 
మృతెః | పంచాశదప్రై యామాన్వా ఏకమార్లంతు మర్ష 

యెత్ | అమహపానవిశేశే వేణ యాయమేన జ్యరనాశనమ్! 

తా శుద్ధిచేసిన కఫరిని ఖల్వములోనుని చి ఆవు నేతీతో 58 జాములు ఎడ 

తెళక మర్షించి 4 గురిగింజలం తేసీమా|త్రలు చేనీ వీప్పళ్లు లవంగములు వీని అనుపాన 

ముతో సేవిం చిన పురాణజ్వర ములు 1 రూములో హరించును, 

| [మశతాంతేశే] అర్క_మూలరసేనై వ కఫరీం నమ వేల్ల జమ్! 

మర్ష యేద శీతియామం మాహమా|త్రం వటీకృతమ్ | 

నోమూ+ ం(ేణ తథాదద్యా ద్యన్వరోగ (పశాంతయే! 
కల. 

తౌ, శుద్ధి జేసిన న కభరి మిరియాలు వీనిని సమభాగములుగా ఖల్వములోనుని 

చి జిల్లేడు 'వేళ్ళరస సము గోమూత్రము వీనిచే 80 రూములు బాగుగామర్ది ఇచి 7 గరి 

గెంజలం తేని మాత్రలు జేసి లవంగములు పిప్పళ్లు తేనె విని ఆనుపానయు క్రముగా 

సేవించిన ఫపురాణజ్వరములు హరించును. 

శ్లో! కఫరీం శోధితాం కృ తా సమగంధక మి|శ్రితమ్ | 

అజాతీ. 'రేణ నంమర్హ క్ట హ్యష్రాశీతిక యాగమమ్ | 

గవాంథీ. రేణడాతవ్యం జ్వర మాంద్యాది రోగకమ్ | 

గనమయి ద్ద టికాన నే దేవానాం మమృుతం యథా! 

తా, శుద్ధిచేసిన కఫరికుద్ధిజేనీన అన్లుసారగంధకము వీనిని సమభాగమలూగా 
ఖల్వములోనుని చి 88 రూములు మేకపాల చేతను 88 రూములు ఆవు పాలచేతకు 

బాగు గామర్టించిన దేవతల యమృతముతో తుల్యంబగును; పీదప దానిని ఈ గురిగిం 

జలయెత్తు మా(త్రలుజేసీ జీలకజ్ఞు వీప్పళ్లు తేనె వినియనుపానముతో సేవించిన ఫు 

రాణజ్వరములు అగ్ని మొంద్యము ్హమొదలగునది అరఘడియలో వహారించును, 
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క్లో! కఫరీం ఘృతనంయుకాం నింబనీకేణ మర్ష యేత్ | 
- (త్రింశ త్రీ) దివాన్యన్య (పమాణ మమృతోపమమ్ | 

గుంజామా (త్రం (వడాతవ్యం శతాయుర్వ(జ బేహకృత్ | 

తా, కుద్ధి జేసిన కఫరిని ఆవు నేతిచేతను చేపణెక్క_ రసముచేతను ముష్ప 

మూడుదినములు బాగుగా మర్చించిన అమృత తులకంబగును | వీదప దానిని గురిని 

లం లేసీ మాత్రలు జేసీ జీలకల్డ' పీప్పల్లు సంచడార విని | యనుపానయు క్షమా 

వించినజ్వరము నివ ర్హించుటయేగాక 100 సంవత్సరంబులాయువు వ,జదేహముగ 
వాడై యుండును, 

శ్లో॥ కఫరీం మధునంయుక్తాం గోత్సీ లేణచ మర్ష యేత్ | 
అహోరా[తం మండలంతు దినమేకంతు శోషయీత్ | 
మాషయాతం సానుపానం సోమరోగం హా నేజ్ట గరమ్! 

తా, కుద్ధిజేసీన కఫరి తేనె ఆవుపాలు వీనిచే 'నలువదిదినములు రేలుంబగళ్ల 

ఎడతెగక మర్తించి ] దినము యెండించి 7 గురిగింజలం తేనీ మౌ త్రలుచేసీ శ్రే 

పిప్పలితో శేవించిన సోమరోగము జ్వరము ఇవి వారిం దును. 
\ 

శ్లో॥ కఫరీం శిఖతోయేన చతురశీతి యామకమ్ ! 
అహోరా(త్రంచ సంమర్ష్య భుంజీత మధుమి(శితమ్ | 

రోగావసాన కాలేతు మాషమా(తం (పదాపయేత్ | 

యధో_కం భోజనంకృ త్వా దృఢ కాయో భవిష్యతి! 

తా, కుద్ధిజేనిన కఫరిని ఖల్వములోనునిచి మయూారశిఖి కషాయమృచెే 84 
రూములు "లేలుంబగక్తు ఎడ తెగక మర్తించి 7 గసరిగింజలం లేసీ మాతలు జేసియం 

దొక దానిని తేనెతో నొసంగి జ్వరము. విడుచునవుడు యధో క్షముగా భుజింప 
జేసిన జ్యరములు వారించుటయే-గాక శరీర దార్గ్యముకూ డా గలుగును, 

శ్లో! (సిద్ధరసార్హ చే] శతవత్సర పర్యంతం వ(జేహో భవిస్యతి ! 
రసంర_క్తం త్వచంమాంనం మజ్జామస్థిగతం హానేత్ 1 

కె, శెబెప్పీన కఫరియోగములకు చేకించిన పురాణజ్వరములు రసము 
రక్తము మొంసమయు చర్జుము మజ్జ అస్థి వీని నాశయిం చఛచియుండు జ్వరములు వారిం 

చుటమేగాక 400 సంవత్సగములవరకు వజతుల్య చేవాముగల వారై జీవిం చెదరని 
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సిద్ధర సాక్ష వమునందు శంకరుడు వచియించ కావున _పెజెప్పిన కఫరియోగములను 

శీ మాసములు సేవింపవలయును, 

కోఫరిశుది, 
ఖం రాధి 

శ్లో॥ కఫరీ పలమా(తంతు చూరంకృక్యా విమర్హయేత్ | 

నరమూ(తే స_ప్తయూమాకా డోలాయంశే పచే_త్తతః | 
గోమూ(శ్రేణ ద్వియామంచ పాచయే చ్చుద్ధిమాఫవ్నుయాత్ 
అధవా ఘృతనంమి [శం పాచయే త్క_పరీశుచిః॥ 

తా, పలపమాణము కఫరిని చూర్లముజేసీ (పాతబట్రన మూటగట్టి 7 రూ 

ములు నరయ్మూత్రముచేత 2 రూములు గోమూత్రము చేత డోలా యం[తములో చడీ 

నను లేక ఆవు నేతీతోవై చి వఏడుపొంసుు వచ్చువరకు వండినను కుద్ధియగను, ఇటుల 

శుద్ధి చేయబడిన కఫరిని. ఏ జెప్పినయోగములయందును సక్యాషథములయందునునుప 

రారాగింపందగును, 

జర మురారి, 

[ఆఅయుగ్వేచే] (తిన_ప్పజంబీరజ భావితఖర్చరన్య చూర్ల ంవీను 

ర్ష్టనవనీత నమానచూర్ణమ్ | వల్లద్యయం హరతి శర్క_ర 
యానుపానం సద్ శ్యీజ్వరం జ్వగమురారి నమాఖ్య మేతత్ | 

తా, శుద్ధిజేసిన కఫరిని ఖల్వములోనునిచి 21 పర్యాయము నిమృపండ్లరసము 

చే భావన జేనీ పిదప దానిని వెన్నలో సమౌనముగనూరి చూర్ణము జే సి యందు 6 ౫రి 

గింజల పమౌణము శక్క_ రానుపానము చేగాని తేనె. పిప్పల్లు వీని యనుపానముచే 

గాని సేవించిన జ్వరములు వారించును, ఇది జ్వరము రారి యనబడును, 

శ్లో! (బాహశే] హీంగుళం చవిషంవ్యోషంటంకణం నాగరాభయా। 

జయపాల సమాయుక్తం నద్యోజ్యుర నివారణమ్! 

శా, కుద్ధిచేసీన ఇంగిలీకము శుద్ధి జేసీన నాభి (తీకటుకమును వెలిగారము శొం 

తి కరక్కాయ 'సేనిని చూర్ణము చేసీ దీసీకి సమముగా శుద్ధిచేసిన చేపాళచూధర్లమును 

కలిపి నూరి కలాయ ప్రమా ణము మొలుచేనీ అల్ల పురసముతో నిప్పించిన తత్త 

ఇమున నే జ్వరము నివ _ర్జించును, (ఇది మటియొక విషయమైన గ్వరమురారి,) 
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నర్వద్వ రాది పాూఠరగుటికలు, 

శ్లో [(నిత్యనాధీయె జాతీఫలంత్రికటుకం |త్రిఫలం (త్రిజాతంఖర్జూ 
ర(ద్రామోగరువాలుక చందనాని | తక్కోలభాన్య మధుజీర క 

మశ్వగంధా చమూర్ష్మ ౦ నమంనమసితంగుళికాం (ప్రకుర్యాత్ 

భు_క్తిః కరోతిన కల జ్వర పై త్యనాశం శా్యాసంతయం హరతి 

పాండు[పమేహరోగా౯ | జీర్ణ జ్యరంనతతి నంతతకం (పణా 

'శం రోగాన్ని హంతికధితం వర: సూజ్యపాదై ః| 

తౌ. జూబికాయ * (తీకోటుకములు క (త్రిఫ అలములు $ (తీజాతము ఖర్జూ 

రప్రకౌయ (దాత అగరు కూతురుబుడమ చందనము తకో్కోోలములు దనియాలు ఆతి 

మధురము జీలకజ్ణ ెన్నేరుగడ్డ నీనిని సమభాగములు గా చూర్లముజేనీ దానిని సమ 

ముగా శర్క_గను పాగుబట్టి యం దా దూర మునుకలివి సు టీకలుజేనీ యందొొక దానిని 

భతీంచిన సర్వజ్యరములు' పెత్యగోగములు శ్వాస మయము. పాండువు (ఫ మేహము 

జీర్ణజరము సతతజంరము సంతేతజరము ఈరోగములు వారించునని | శేషుడగు 
ac నీ ఏ ర ల © 

వూజ్య పాదమహార్ది వచించెను, 

జ్వర నై రి వటుక ములు, 

| [ఆయు ్వే బే] రసోగంధకనాభీచ బేజమున్ట_ల్తే త నంభనమ్! 

ge పలాని చై వాని ్యేకం శుంగీ-చ విప్పలీ | 

ఏతాని పంచమరిచం మర్హ యే ద్గుడవారిణా | 

గుంజామా [తం (పకుర్వీత గుడేనైవ ('ప్రయుజ్య లే | 

ఉహ్లోద కాను పాసేవ భేషజం జ్షూనపార గై el] 

జ్వర వై రీతి విఖ్యాతం నర్వడ్యుర వినాశనమ్! 

తా, శుద్ధి జేసి నర సము కుద్ధిగనీన గంధకము కుద్ధి జేసిన వసనాఖి శుద్ధి జేనీన 

ఊ-మై త్త విత్తులు ఇవి దిసుసు యొకటింట్కి గెంజేసీపలములు కొంఠి పిప్ప ళు ఇవి 

దినుసు యొకటింటికి ఒక్కొ కపలము మిరియాలు ఐదు , పలములు ఇటుల స "నెల్ల 

నన బు 

4 (తీకటుకమన గా; శొంఠి పిప్పలి మిరియాలు, 

1 (తిఫలములన శా; కరక్కాయ తానికాయ ఉనీరి కెవరుగు, 

+ త్రిజాతములన గాఫ ఏలకులు ఆకుష్మతీ లవంగపు చెక్క. 
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ఖల్వములోనుని చి బెల్ల పురసము చే బాగు గామర్దిం చి గురిగింజలం తేని మాతలు జేసీ 

యందొక దానిని జెల్లముతో నొసంగి పిదప బుద్ధి మం తుడగు వైద్యుడు ఉష్ణోదకము 

ను పానము చేయించిన విడువక వేధింపుచుండు యొట్షిజ్వరములై నను నలువది దినము 

లలో హారించును, ఇవి జ్వర వెరి వటుకముల నబడును, ఇవి 'సర్వజ్వరములను జారిం 

పచేయుటయందు కడు ప్రసిద్ధి జెందినవి. 

జరగజ కీనరి, 

శ్ఞో॥ (చర కే జలదదరదయు _కృంశుద్ధసూతంసుగంధం (పవారమధు 

సుపిప్టం నల్ల యుగ్భం చదడ్యాత్ | జ్వరగ జహరినంజ్ఞం శృంగి 

బీరోద కేన (ప్రథభమజ్వరితడాహే శీరభ కృంచ భోజ్యమ్! 

తా, తుంగము స్పెలు శుద్ధి జేసిన ఇంగిలీకము కుది చేసినరనము కుదిజేనీన గంథ 

కము వీటిని సమభొగములుగా ఖల్వములోనునిచి తేనెతో నొకరూము బాగుగా 

మర్షించి 6 సురిగింజలం లేసీ మా।త్రలుచేసి యందొక దాని తొలుత జ్వరమువచ్చిన పు 

డు అల్ల పురసానుపానముతో సేవించి అన్నమును శ్రీరమిశ్రమము గా భుజించిన 'సమ 

_స్పజ్యరములు పారించును, 

జ్వర ములకు పంచాననరనము, 

శ్లో [మాధవనిడానే] రనంగంధం వత్సనాభం టంకణంమాగథ్ 

నమమ్ | దుత్తూరమూలజ (దా-వె ర్భృర్ల్సితం యామయుగక మ్ .! వేధ @ 
గుంజా[పమాణవటుకాన్యనుసానవిశేహతః | ఖా దేత్సర్యజ్యరం 

హాంతిన స్త త్ర జాన విషము గాంతిసన్ని పా తాంన్ర్ర యోదళ తడ ణేసవినశ్యంతి పము 

దోపషనాశనమ్ | పంచాననరసోనావు శంభునా పరికోల్సిత | 

తా, శుద్ది చేసి నర సము కుద్ధి చేసిన గంధకము శుద్ధి చేసిన నాఖి వలిగారము 

పీప్పళ్లు వీనిని సమభాగములు గా గ్రహించి ఉమ్మె త్త వేళ్ళరసముచే 2 భూములు 

మర్దించి గుంజా|పమాణ క "ల, త్రలుచేనీ అనుపానవిశేప.ముల తో గిష్నాఆచీన పర్వ 

జ్వరములు 18 సన్నిపాతిము ౫౩ శశి అము నశించుటదోః గాక విషన పోజు గుుపు కూ 

జా మొనును. ఇది శివునిచే నిర్మించబడిన పంచాననరనము 

జర గజాంకుళ ము, 

న్లో! [మాధవనిదాశే] రసాన్లునారగంధంచనేపాళం బీజటంకణమ్। 
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ఖజ్జలీనాంచ నంమన ష్టం ముద్దమూ[త్ర (పమాణకమ్॥ 

చణమాత్రంచ వానితం నాగవల్లీ దళార్వకమ్ | 
చేయం సర్భజ్యరంహంతి నంతతం తరుణజ్వరమ్! 

పథ్య౦చ్రైవ (ప్రదాతవ్యం దధిథ్నీ చేణ ఛర్క_రా | 

పూజ్యపాద మిదం(వో కం నర్వజ్వర గజాంకుశమ్॥ 

తా, కుద్ద చేసి నరసము శుద్ధి చేసిన ఆమ్ల సారగంధకము కుద్ధి బేనీన "నీప్రాంళములు 

వెలిగారము వీనిని ఖల్వములోనునిచి కజ్జలివ లెమర్షించి పెసర గింజలంత లేక “సినగా 

గింజలంత మాత్రముజేనీ సే కమల పాకులో నుని చి “యిప్పిం చిన 'సర్వజ్యరములు సం 

తతజ్వరములు తేరుణజ్యరములు యిఐ నశించును, పెరుగు పాలు శర్క_ర వీనిని పధ్య 

మునందుపయోగింపవ లెను, ఇది పూజ్యపాదుని చే జెప్పబడిన సర్వజ్వరగజాంకుళము 

నర్వజ్వుర ములకు నారసింహా రసము, 

శ్లో॥ [ఆయుర్వేదే] చేపాళగంధామృత పారదానాం నచూార్ల'కా 
నాం సమభాగయు క్ర కమ్ | జ్య రాంతకశ్ళర్క_రయా నమేతః 

రసోన్ఫసింపే గాత్యమృత (పసిద్ధః॥ 

తా, కుద్ధిచే చేసీన *నేపాళములు కుద్దిచే చేసీన-గంధకము శుద్ధనాఖి కుద్ధి చేసిన పాద 

రసమువీనిని సమభాగములుగా చూర్షము చేసీ పంచదారతోడ నిప్పించిన సర్వజ్వర 

ములు నశించును, ఇదె నారసీంపారస ము అవ్బుతమువ లె (పన్ద్ధ మైనది, 

జ్యరములకు చండభాను రసము, 

[నిత్యనాధథీయే]  నూకంకై )గుణ్యగంధం _ పరిమితమమృతం 
తీళ్తుకం భ*నునే[తమ్ | హరితాళం తచ్చతుష్కం గగనమథ 

యుగం నూరి చంనర్వతుల్యం | ఏతండ ద్యాన్ని హంతిజ్యర వన 

దహనసామసాహే బాకి గేం(దః | కాసశ్యాసాపహంతాతీయ 

తేరుదహానః పాండుదోగావవాంతా | వాతవ్యాధభసింహోే 

హ్యుదరజలని భే కోవకోబాడ బాగ్నిః | నష్టా గ్నేర్టీపకస్స్యా 

జ్ఞరర మలమహా న్లేశహృద్రోగహాోరీ | మూలవ్యాధ్యంధకార 
(పశోేమన తపన; కుష్టరో7ాాపహంతా | నామ్నాయం చండ 

థానున్పకలగదపహరో భానీతం పూజ్యపాదై ః॥ 
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తా, శుద్ధిజేనీ సీన రసము 1 భాగము శుద్ధి జేసిన గంధకము, శుద్ది టే జేసిన వసనాఖి 

లోవాభ స్మము తామభస్మము ఇవి దినుసు యోకటింటికి 8 భాగములు శుదెజేనిన తా 
“ళకము తీ భాగములు ఆభకభస్మయ 2 భాగములు మిరియాలు 19 భాగములు ఇటు 

ల వీనినెల్ల (గహీంచి చిత్రమాలరసముచే నొకదినము బాగుగామక్సించి గురిగింజ 

లంలేసీ మా గ్రే నీడ నెండించవలయును, జ్వరమను వనమునకు “3 కార్చి వ్పెసన్ని 

పాతములను సర ములకు గరుత్మంతు డై "కాసశ్య్వాసల బోకడుచునదియొ శతృయమను 

వృతమునకు అగ్నియ సాండురోగముల జంఫునదియై | వాతవ్యాధులను ఏనుగులకు 

సీంహంబై ఉదరరోగమను 'సము[దమునుశో షింప జేసెడి బడబాగ్నియైనప్ట్వమెన జార 

రాగ్నిని జ్యలింపజేయునడియె జథఠా|౪ఠత మలమువలన జనించిన కడుశ్లేశమును అటో 

మ్మ నొప్పిని అపవారించునదియై మూల వ్యాధియనునంధ కెరమును బోకడచుటయందు 

నూర్యునితో సమానంభై కుముగో గమును జం ఫునదియె చండభానువను పేరంబరగునీ 

రసము సకలరోగముల హారింపజేయునని పూజ్యపాదమహర్షి వచించెను, దీనిని 

అల్ల పురసముతో నొసంగిన జ్వరములు సన్ని పాఠములు (తీకటుకములతో నొస సంగిన 

కాసశ్వాసముబు తేనె పిప్పలి “వీనితో నొసంగిన మీయరోగము జీలకజ్ఞతోనొసం 

న పాండురోగములు చల్లుల్లిరస సముతో నొనంగిన వాత వ్యాధులు బెల్లము pei 

వీనితోనొసంగన ఉఊదరరోగయులు పిప్పళ్ళు ఉష్ణోవకము వీనితో నొసంగిన ఆగ్నిమాం 
ద్యము నేలదంతిరసముతో నొసంగిన మల బద్ధకము తేనెతో 'నెసంగిన లొమ్మునొప్పి 

(తీఫలక సహాయముతో నొ'సంగిన మూల వ్యాధు లు తేనె పంచడార పీనిజో నొసంగిన 

కుష్టురోగములు వీనిని హూరింప జేయును, 

జ్వర నాశన రనము, 

[మాధవనిదానే] పారదంనిష్క_మూ (త్రంస్యా ద్దంధకం చద్వి 

నిష్క_కమ్ | నిష్క_ంచటంకణహోొరం నిష్కుం వై తాళకంత 

ధా ! వలేపాంనమభాగాని దంతి బీజానిమర్ల యేత్ | నా 

గవల్లీదశేనై త ద్దుంజామా|తం (పదాపయేత్ | పథ్యంవీ.రో 
దనందద్యా[ద్రసోయంజ్వుర నాశ నః 

తా, శుద్ధి జేసిన పాదరస 1 1 నిష్కు(పమాణము కుద్ధి జేసిన గంధకము 

2 నిష్క_ములూ "పద్దిలేనిన వెలిగారము 1 నిష్క_|పమాణము కుద్ధి జేనీన తౌళకము 

{ నిష్యమనగా; 28 శేక తిలైగురిగిం జల యెత్తు. 
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నిష్క_(పబూణమయు కుద్దికేనీన సాక చార్రము ర్ నిష్కు_యుల (పమాణము ఇటు 
భు 

ఏని-నెల్లఫల్యములోవై చి అల్ల పగస ముచే మర్చించి గురిగింజలం లేనీ మొత్రలుజేని య 

దొకచానిని తమలపాకఘలోనులి చి సేవించిన సర్వజ్వరములు వారిం చును, నీనియంద 

పాలతో అన్నము భుజించుట పథ్యము, ఇది జ్వర నాశన రనమనంబడును, 

తరుణజ(రారి రసము, 

న్లో ఢి వే] జె పాలగంధం విప.పారదంతు తుల్యంకుమా 

రీ స్వరనేనమర్ష్యమ్ | అస్యద్విగుంజా హీ సితోదకేన ఖ్యా 

తోరసోయంతరుణబ్య రారిః | దాతవ్యవసోహాని పంచమేవా 

పశ్వేధవాన_ప్తమ వవనాపి |; జాలేవెేశే విగతజ్వర శ న్యా 

త్పటోలముడ్డాన్ని నిపే.వణేన! 

తా, కుద్ధిచేసీ న "నేపాళము కుద్ధి జేసీన గంభక్ము కద్ధ నాభి శుద్ధ పాదరసము 

వీనిని సమభాగములుగా (గ్రహించి కలుబందరసము చే మర్టి ది 2 సరిగీంజల (వమా 

ణమును శర్క_గోదకముతో నిప్పించవలయును. ఇది తరుణజ్వరారి రసమనబడుసు, 

దీనిని జ్వరము కనుపీంచిన 5 లేక 6 లేక 7 యీదినములయందు నిప్పిం చవలయును, 

ఒకసారి విరేచన మెన పిదప పొట్లకౌయ పెసరయన్నము వీనిని పథ్యమిప్పించిన జ్వ 

రమునివ_ర్థించును. 

నవజ రేభ వింకారసము. 

న్లో [మాధవనిడాశచే] శుద్ధ సూతం తభాగంధ తాహం తా్నామం 

సనీనకమ్! మరీచంపిప్పలీ విశ్వం నమభాగాని కారయేత్ | 

అర్ధ భాగంవిషపం ద త్యామర్ష యె ద్యానరద్భయమ్ సృంగి టే 

రాంబు పానేన దద్యా ద్గుంజాడ్యయం భిషక్ | నవజ్వ మె 

పోఘో రేధాతు సే (గహణీగచే | నవజ్యురేభ సింహోయం 

bi కులాంత కృత్ ॥ 3 

తా, కుద్ధి సీన రసము కుద్ధగంధకము లోహభస్మము తామభస్మము సస 

గ సము మిరియాలు ఎ పిప్పళ్ళు ఫంక్ వీటిని సమభాగములుగా (గ్రహించి వీనికి అర్ధ 

ఫొగము కుద్ధ నాభిని చేర 2 దినములు మర్దించి దారుణమైన నవజ్వరములు 'ధాతుగళ 
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జ్వరము (గహ ణీరోగము వీగీయందు 2 గరింగిజల (ప్రమాణమును అల్ల పురసానుపాన 

ముతో నిప్పించిన నమ స్తజ్వరకులమును సశింప జేయును, ఇది నవజ్వ రేభ సింవారసము 

నవజ్యరములకు (త్రిపుర శై రవరసము, 

క్లో! (ఆయు్వే'దే] విషటంకబలిమ్లేచ్చ దంతీబీజం|క్ర్షమాద్భ హు! 
దంత్యంబు మర్షితం యామం రస_స్తి)పుర భే రవః | వల్ల ంవ్యో 

చరా చార్ల)న్య రసేన సితయాధవా | దతోనవ జ్యరంహం 

తి మాంద్యామానిలశోఫహో | హంతిళూలం నవిష్టంభ మ 

ర్నాంసి [కిమిజాక గడాకా | పథ్యం త్ర చేణ భో, క్షవ్యం రే 

స్ట్ రోగహోరిణి॥ 

తా, కుద్దిచేసీన నాభి వెలిగారము శుద్దగంధకము తా మభ'స్మము చేపాళ్ల 

ములు వీటిని [కమముగాగహించి దంతి వేళ్ల రసముతో 1 రూము మర్షించవలయును 

ఇచి (తిపుర్వభెరవ రసమనబడును, దీనిని వల్ల (ప్రమాణము [థికటుకములతో గాని లేక 

అల్ల ఫపురనముతో శాని లేక పంచదారతో గాని నిప్పించిననవజ్వరములుఅగ్న మాం 

ద్యము ఆమము వాతము శోఫశూల మలబంధము ఆర్భన్ను[క్రిమిరోగమువీటిని హారింప 

జేయును, రోగవారమైన యీ రసమునం మజ్జిగయన్నమును భుజించవలయును, 

జర ముe కు వై ప్లవీరనము, 

న్లో [(గంధాంత శే] పీంగుళం నత్సనాభంచ చ(క్రాంగీ కటుక 

(తయమ్ | చిత్రమాలకపాయేణ నమభాగం౧ విమర్ష యేత్ | 

డోలాయం| శే యామమా॥|త్రేం పచే న్ని ప్పాదితోభ వేత్ | 

ఆర్ష )కస్యానుపాచేన మాషమా।తం జరా పహాః |! దర్చంద్వ 

సరం నన్ని పాతేం ఫురాణం పపమజ్వరమ్ | నాశయీ దఖ 

లా౯ ఘోరా న్నామ్నాయం వై వ్లఏీరసః॥ 

తా, శుద్ధి జేసిన ఇంగిలీకము కుద్ధి చేసి నవస నాభి కటుకరోహీణి శొంఠి పిప్పళ్లు 

మిరియాలు వీనిని సమభాగములుగా (గహించి ఖల్వములోనుని చి చిత్రమూలక్ పాయ 

ముచే మర్దించి పిదప డోలాయంత్రమున నునిచి ఒక జామువండి 7 గురిగింజలం తే! 

మౌ(త్రలుజేని యందొకదానిని అల్ల ఫురసానుపానముత్ సేవించిన జ్యరములుద్వంద 
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జ్వరములు సన్ని పాతములు పురా ణజ్వరములు విషమజ్వరములు వారిం చు టయే గాకభయం 

కరములుగనుండు సమ _స్టరోగములుకా డా నివ _రించును, ఇదియే వై ప్లవీరస మన బడును, 

సర్వజ్యర ములకి నీత భంజీరనము, 

శ్లై! [సింధూరమణిదర్సణే]) రనహింగుళగంధంచ నేపాళంమర్షితం 
(త్రిభి | (ద్రంతీ క్వాఖేన సంమర్ష్యరసోజ్వరహరఃపరః |! ఆర్ష్రక 
స్వర సేనాథ దాపయే |ద_కి కాద్యయమ్ ! నవజ్వరం మహో 
ఘోరంనాశయె దా మమా(త్రతః | లీతతోయ= వీబేచ్చాను 

ఇతుమ'ద్దరసోహీతః | శ్రీతభంజీ రసోనామ్నా నర్వజ్వరకు 
లాంతకృత్ ॥ 

తౌ, కుడ్షిచేసినరసము కుడలీంగదకము గంథకము చేపాళములు వీటిని చంతి 
వేళ్ళ కషేయవదీవే లె దినములు మేర్పించి అల్ల పు స్వరసముతో 2 ౫రిగింజల (పమాణ 

మును కళివీయిప్పించి శీతోదకము 'చెజుకురసము పెసరకట్టు వీటిని వెంబడి గాపాన 

ముచేయించిన ఒక జూములోసపల మిగుల దారుణమెన నవజ్వరములు నశించును, ఇది 

శీతభ జీరసమనబడును, సమ _స్రజ్యరకులమును నశింప జేయును, 

ముహూ_ర్తములో జరమును హరించెడి శీతభంజీరనము, 

శ్లో! (రనరత్నాక శే] పారదంరనకం తాళంతుల్గంటంకణగంధకమ్ | 
సర్వమేత తృమం శుద్ధం కార వేల్ల్యా రసైర్సి నమ్ | మర్ష యేత్తే థి గా ఇది ది "ఎ 
నక ల్యే న తాామపా[తోదర ంలిపేత్ | అంగుళ్యాద్యర్థ మానేన 
తంపచేత్సిక తాహ్యయే | యం(తేయావత్సు ఎటుం ల్యేవ (నీవా . 
య_స్తన్యపృష్ణుతః | తామపా(తం నముద్ధ ృత్యచూర్ష్మ యేన్గరి 
వై సృమమ్ | శీతభంజీరసోనామ ద్విగుంజం వాతి శేజ్వ రే 

జో ఆధ అ డాతవ్యంపర్హ ఖండేన ముహూర్తా న్నాశయ బ్యురన్! 

తౌ, శుద్దిచెసినరసము రసకము తౌళకము మెలుతు త్రము వెలిగారముగంధ 
కము వీటిని నమళాగములుగా (గ్రహించి కౌకరరసముచే నొకదినము మర్చించి రాగి 
పాత్రలో ఆరయంగుళ (పమౌణము దళము గావూని * సిక తాయం[తములోనునిచి 

యం[తముయొక్క_ వెనుక (పక్క_యందు వడ్లను వేశి దఫము గా (వేలునంతవరకు 

* సిక తాయం[ తమన గా; వాలూకౌయం (త్రము, 
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పాకముచేసి పీదప ఆతా(మపాొ|తనుతీసీ మిరియాలను సమము గా చేర్చి చూర్ణ ముచేయ 

వలయును ఇది కీతభంజీరనమనబడును, దీనిలో 2 గురిగింజల| పమాణమును వాతోజ్యర 

మునందు తమలపాకులో నిప్పీంచిన ఒకముహూ గకౌలములో జ్వరమునళిం చును, 6 

తులముల |పమాణముగ'ల శుద్ద తౌ మము చేనొక తామఖల్వమును చేయిం చిడానిలో 

రసాది [దవ్యకల్క_మును ఒకతుల (పమాణయు (ప ల్యేకముగా లేపనము చేసీమ జీ యొక 

.తామపా త్రచేమూసీ ఇసుకబోసీ పొయిమిదనుని చి అగ్ని నిజ్వలింప చేసీ ఆ యిసు 

'కలో వడ్ల నువేసీ (పేలువరకు పక్వముచేసీన ఆరసము నీద్ధమగున్ను, వీదప దానిలో 6 

తులములు మిగియములనుచేర్చి చూర్ల ముచేనీ 2 గురిగింజలయొత్తు ను తమలపాకులోను 

నిచి ఇప్పించవలయునని ఉపచేశము చేయబడినది, 

జ్యరమునకు స్వచ్చంద ఖై రనము, 

నో [ భేషజకల్పే] నమభాగంచనం[గాహ్యాం పార దామృతగంథక్ర 

మ్ | జాతీఫలంచ భాగార్భ ందత్యా కుర్యా చ్చకజ్ఞలిమ్ | సరా 

ర్ల మాగధీ చూర్జం క ల్వయిత్వా నిధాప యేత్ | గుంజూద్వ 

యం[త్రయంవాపి నాగవల్లీ రసేనచ | ఆర్ష కన్వర నేనాపిద్రోః* 

ఫుష్పఠసేనవా | శీతజ్వ కే సన్నిపాతే విషూచ్యాం విషమజ్య 
చే।పీనసేచ (పతిశ్యాయే జ్యే జీశ్థతథై వచ | మందాగ్నాన 

మనేవైవ శిరోరోగేచ డారుణే | (పయోజ్య భివజూ సమ్య 

(గనన్ప సచ్చందఖి రవః | పథ్యం దధథాశ్వోదనం దడ్వ్యా దీత్యు 

పషబలాబలమ్!! 

లౌ, శుద్ధి చేనినరసము కుద్ధిచేసీన నాభీ శుద్ధి చేసీన గంధకము ఇవి సనుభాగ 
ములు జాజికాయ పాదరనమున కర జగము ఇటులవినిని ఖల్వమున కజ్జలి గామా ంచి 

పిదవ పెజెప్పిన (ద్రవ్వములకన్నిటికి స్తే భాగము పిప్పలి చూర్ల ముకలిపీ తనుల పాకు 
రసముచే చాగుగామ్తాంచి 2 లేక ౭ గురిగింజల యెత్తు మౌ కలు చెన్ యంవొకచానిన 

తమలపాకుతో గాని అల్ల ప్రరసముతో గాని తుమ్మి వూలరసముతోశాని యొనంగినకీత 
జ్వర ములు సన్ని పాతేములు విషూచులు విషమజ్వరములు వీననము పడిశము జీర్ణ బ్వరం 

వమనము శిరోరోగము అగ్నిమాంద్యము దారుణరోగమయు హరించును, ఇదిస్వచ్చంన 
ఇ రవమనబడును. దీదిని వైద్యుడువాగ గా "నెజిగి (సరోగింపవల యును,దీ నియ ందు 

రోగబలాబలము చెటింగి' పెరుగన్నము నాసంగుట పథ్యము, 
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(త్రివోహజ్య్వుర ములకు జ్య రాంకుశము, 

న్లో [మాథధవనిదానే] రనన్య ద్విగుణం గంధం గంధతుల్యంతు 

టఉంకణమ్ |! రసతుల్యం విషంయోజ్యం మరిచంపంచధాసిసూ 

త్ | కట్ఫలం దంతిబిజంచ ప్ర క్యేకంమరి చోనితమ్ | జ్యరాం 

కుకో ర సోహే హాహ చూర్ష యే దతిచిక్క్ణణమ్ ! నమూ మె కేన 

నిహు త్యాశు జ్వరం జీర్ణ “తిదోవజమ్! 

తా, కుది చేసీనరసము దీనికి రెండింతలు గంధకము దీనికి సమము వెలిగారము 

సమునకునమవ నాఫి రసమునకు 5 భాగములు మిరియాలు కౌయఫలము . నేపాళ 

ములు ఇవి మిరియాలకు సమభాగము ఇటుల వీనినన్ని టీనిచేక్చి చక్కగా చూర్ణము 
చెసిన నది జ్వరాంకశరసమన బడును, దీనినొకమాప పమాణము నిప్పించిన జీర్ణ 

- జ్వరము (వీదోషజ్వరము నివర్షించును, 

అష్టవిధజ్వరములకు జ్యరాంకుశ ము, 

॥ (సిద్ధ రసార్ల ర్ల చే] మరిచంటంకణంశంఖ మార్ల ౦ చై రదగంధకమ్ 
కోదేతం (బ్రహ్మవుత్రంచ భాగయమేకం వినిమీపే్ 
గు.జామా(తం (పడాతవ్యం నాగవల్లీ దనై సృహ. | 

జ్య రాంకుకో రసో హేషవ జ్య రమప్ట విధం జయీత్ | 

తా, మిరియాలు వెలిగారము శంఖచూర్ష ము కుద్దిచే ఇబనసీనర'సము గంథకముకుద్ధి 

జేపిన నాభి 1 భాగము వీనినన్ని టిని చెర్చి మర్తించి సరింజయెత్తు తమలపాకులో 

నిప్పించిన 8 విధములగు జ్వరములు నివర్షి ంచును, ఇది జ్యరాంకుళమనబడును, 

వివమమజ్వర ములకు జ్య రాంకుశ ము, 

శ్లో [రసర త్నాక శే] శుద్ధ సూతం తధాగంధం కర మాణంనయే 

ద్భుధః 8! మవాపషధం పెంకణంచ హారి తాళం తభ విషమ్ | 

ర సార్ధం మర్ష యే వలే భృంగ రాజర సేనతు; (తిదినంభోవనాం 

దత్వా చతు న్టేవటికాంతతః | కుర్యాచ్చణకనూ (త్రంచవిప్పలీ 
మధునంయుతః | ఏవజ్యరాంకుకో నామవిషమజ్యరనాశనః॥ 
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తా, శుద్ది చేనినర సము గంధకము యివి కర్ణ (పమౌణము నొంఠి వెలిగారము 

శుద్ధహరిదళము శుద్ధ నాఖి యివి రసమునకు శ భాగయు యిటుల వీనినన్నిటిని చేర్చి 
ఖల్వములో వేని మర్దించి గసంటగలగరాకరనముతో 8 గినములు భౌవనచేసీ నాలవ 

గినయునంగు సెనగలంత మొత్రలుచేసీ నీప్పలి తేనె వీని యనుపానముతో నిప్పిం చిన 

విపషమజ్వర ములు హరించును, ఇదె బ్వరాంసశ మనబడును, 

భేది జ్య రాంకుశము, 

న్లో! [(గంథాంత శే] పారదంవత్సనాభంచ ప్రత్యేకంనిప్క_నమ్మితమ్। 

ద్యినిష్కంగధంకల చై వటంకణంచద్వినిష్క_ కమ్ 1 వురిచంపంచ 

నిష్కంన్యా త్త త్రిష్క_ందంతిబీజకమ్ | సింహిఫలర సై ర్భృర్ల వం 

ద్వియామం నష తానయ్త్ | గుంజామా త్రం వటేంకృ త్వా 
యా 

ఛాయాశుమ్మ_.ంచ కారయేత్ | ఆర్ల)క|ద్రవనంయు కం జే 

జో ఖ్ జూల జీ పయోజయేత్ | సర్వజ్యుర హరం శం నామ్నా "భేది 

జ్వు రాంకుశమ్। 

తా, శుద్ది చేసిన రసము శుద్ది చేనీన వసనాభీ యివి దినునుయొక'టింటికి నిష్కు.. 

(పమౌణము శుద్ధి చేసిన గంధకము శుద్ధిచేసిన వెలిగారము యివి దినుసుయొకటింటికి 

2 నిష్కు_ములు మిరియాలు న్ నిష్కు_ములు కుద్ధిచేసీన చేపాళములు 6 నిష్కు_ములు 

ఇటుల వీనిని ఖల్యములోనునిచి 2 జాములు ములకపండ్లరసముచే బాగుగా మర్చించి 

గురిగింజలం తేసిమా(తలుచేనీ సీడ నెండించియందొకచానిని అల్ల ఫురసానుపానముతో 

జ్వర పకి కొలమునం దొసంగిన సర్వజ్వర ములు కడుశీ| ఘముగ నశించును, అది భేది 

జ్వరాంకుశ మన బడును, 

జ్య రములకు రాజచండీశ్వరరనము, 

న్లో॥ (సిద్ధవద్యాభూ:) రసంగంధం విషంశుల్బం వహ్నిసీరేణమర్ద 

యత్ | గుంజాప)మాణకంచె న ద_త్సంహంతి కు కోజరమ్ 

ంలేలొభ్యంగంజల స్నానంతృస్షార్తా తక్రసేవనమ్ గా(తేచం 

దన తేపంతు సుఖుం తాంబూలచర్వణమ్ | ప్రకుపానంచ పారి 

యం దై హోని వివిథానిచ | 'రాజచండీశ్వరో నామ ఠతసానా 

ముత్తమో త్తమః॥ | 
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తా, కుద్దిచే చేసినరసము కుద్ధి చేసీనగంథకము శుద్ధి చేసీ నవస నాభితామభ స్మము 

వీనిని సమభాగములు గా గ్రహించీ ఖ ల్వములోనునిచి చి (త్రీమాలర'ము చేనొకదినము 

బాగుగా మర్దించి గురిగింజలం జేసీ మాతలు జేసి ఆల్ల వురసముతో సంగిన తత్త ణ 

మున జ్వరము హరించును, తేనె పివృళ్లతో నొసంగిన, ఫురాణజ్వరములు నిశ్చయముగ 

హరించును, మణియు నీయాషధ సేవన కౌలంబున తె లాభ్యంజనము కీతోదకస్నా నము 

దప్పిగ లిగిన మజ్జిగను సేవించుట కీగంధ లేపనము తాంబూల చేవన చెజబుకురసమును 

పానము సేయుట శీతోదకపానము యితర దేహో సచారములు వీని నాచరింపవలయు 

ను, ఇది రాజచండీళ్వర రసమనబడును, సర్వరసంబుల లో కడు(కేష్టంబు, 

జ్వర ములకు సూత రాజీయము, 

శ్లో! (రనరశత్నాక'శే] సూతంపోడశతత్స మోదినక ర_స్తస్యార్ధ భాగో 
బలిః | తద్వత్సింధుజనూత్మ్మ చూర్ణ మృదితం ఖః పడ్భాగకం 

టంకణమ్ |! జంబీరస్వరనే సీనతద్దినక రేతః ప్తం సుపక్యంభ వేత్ | 

కాన శ్యాససగుల్మశరంలముదరంపాండుబ్బుర ంనాశ యేత్ ॥ 

తా, శుద్ధి చేసిన పాదరసము 16 భాగములు తామభస్మము 16 భాగములు 

కుద్ధిచేసీనగ ంధకము ర భాగములు సెంధవలవణము రి భాగ ములుకుద్ది జేసిన వెలిచారము 

6 భాగములు ఇటుల వీని లెల్ల (గహించి యేకము బేనీ ఖల్వములోనుని చి నిమ్మపండ్ల రస . 

ముచే 1 దినము బాగుగా మర్దించి యొండనెండించిన పక్వంబగును, వీదప దానిని 

అడ్డకయెత్తుమా తలు జేసీ కేన వీప్పళ్లు వీని యనుపానముతో సేవించిన + లేక అల్ల పు 

రసముతో సేవిం-చచినను 'కెసళ్వాసములు గుల్భము శుూూలలు వుదరరోగములు పాండు 

వ పురాణజ్యరములు హరించును, 

జర ములకు కాలాగ్ని రు[దరసము, 

తో [పూజ్యఫాదీ యే] భన్మసూతన్య సం[గ్రాహ్యాంపల మేకంని యో 

జయిత్ | చతుప్పలం తామ్రభన్మ గంధకంచ చతువ్పలమ్। 

"ఆళకంవలమేకంతు పలమేకంతు టంకణమ్' | పలార్థంపత్సనా 

భంతుజంభీ రామ్రేన చీపయాత్ | చితమూలరసే సనాపి మర్ష 

యిత్యాప్ప ఫక్ప్ఫృథక్. |! హాంనపాద్ర సేనావి మర్లయే ద్యామ 

నాలాలు. 

* ఈస్యాంళకం కంకణం అనియు సాఠళాంతరము గలదు, 
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మూ [(తకమ్ | అయంకశకాలాన్నిరు[దస్సా ర న్నామ్మారోగాంర్తి 

నాశనః। (ఏహిమాత (పయోగేణజ్వ రా౯ ఘోరా న్నివర్త 

యెత్ | ర 'సేందో హాంతిచ ప్యాథిక్రన సర్వ (తేపూజితః | 

తా, రసభస్మము 1 పలయు తొమభస్మము 1 వలయు కుద్ధి చేసిన గంధకము 

శీ పలములు కుద్ధి చేసిన తాళకము ] పలము కుగ్దిశనీన వెలిగారము 1 పలము శుద్ది చేసిన 

వసా శ్రే పలముఇటులవ్ని నెల్ల (గ్రహించి ఖల్వములోనుని చి నిమ్మపండ్లర సము చిత్ర 

మూల ఈ రసము-హాంసపాది యాకురసము. వీనిలో (పతివానిచే నెక్కొ_కజాము 

చాగ గామర్జించి వరిగింజలం తేసి మౌత్రలుజేనీియందొకవానిని అల్ల ప్రకసముతోగాని 

లేకవీప్పళ్లుజీలకజ్జవినియనుపా-సముతో గాని సేవించిన ఘోరజ్వరములు హరించును, 

మటీయు నీరసము సర్వవ్యాధుల నశింప జేయంకు చే సర్వ్యతవూ జితంబుగ మన్న యది, 

జ్వర ములకు నవరత్నాన్నికుమా నము, 

శ్టో॥ [మాధవసిదా నే 'పారదంపంచ లవణంసవరత్నే సమంనమమ్ 

మర్షితంతరుణ[చానై | ఖల్వమ ధ్యేదినద్వ్యయమ్ కాచకుప్యాం 

తే వేప్తా ర వాలు కాయం[తశే వవేత్ | పడజ్యామాం శే 

సముద్ధృత్య సూవ్మచూర్షంతు కారయీత్ ! €నుపానవిశే 
చేరా నర్వరోగ పవాూరంపరమ్ | గుంజావమూ[తం (పదాతవ్య 

మిచ్బాపథ్యం (పదాపయీత్. | రసోహ్యగ్నీ కుమారోయం 

రత్నా ఖ్యేన భిహషగ్గ్యరై | 

తా కుద్ధి చేసినరసము పంచలవణములు నవరత్నభస్మ్రములు నీనిని సమభాగ 
ములుగాగహిం చచి ఊలిమిడి వేళ్ల రనముచచే 2 గినములు మర్దించి గాజుకుప్పెలోనుని-చి 

వాలుకౌయంతమునందిడి 6 బాములువండి సాంగశీతలమునదిసీ మార్ష్మము చేసీ గురి 

గింజ (పదూణమును ఆనుపా నవిశేషయులచే నిచ్చిన సగ్వజ్వరములు వారించును, దీని 

యందు ఇచ్చాపథ్యం బిడవలయును. ఇది నవరశ్నాగ్ని కునూర రసమనబడును, 

జ్యరములకు సిద్దాగ్నికుమారము, 

శో (ఆయు గ్వే బె] నశుద్ధ పారదంగంధం టంక ణంవత్సే నాభికమ్ 

అర్మ_పత్రర సై ర్లృుర్ష్య న(జమూపాంత రే శ్నీపేత్ | 

* రసమన గా! క పొయము శి 
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వాలు కాయం త్రచేపా ద్యం వుట మేకంతు భూధ లే। 

సాంగళీతల ముద్ద ల్రిలోన గుంజామా త్రం (పడాపయుత్ | 

సిద్ధాఖ్యోయ మితి ఖ్యాతో రసో ప్యాగ్నికుమూారక 2 

తా, కుద్ధి చేసినరసము గంధకము వెలిగారము వననా్సి నీనిని జిల్లేడాకు ర? 
ముచే బాగుగా మర్తించి వజమాషలోనునిచి -వీలమన్నుయిచ్చి యామూపషను వా 

లు కాయంత :సునందునిచిభూ థర పుటం బిడిసాంగ లీతలముసదీపె గుంజ్యా పమాణమున 

ఆనుషాన వీశేషముల శే నిచ్చిన సర్వజ్వరములు హరించును, ఇది సిర్దాగ్నికమారరస 

మనబడును, 

జ్వరములకు లఘగగ్నికునారము. 

న్లో [రనరత్నాకశే] పారదం టంకణం గంధం తాళకంచమనళ్నిలా 

నర్భం హంనపది[దావ్వై ర్లిన మేకంతు మర్ల యేత్ | 

కాచకుప్యాం నివేశ్యాథ వాలు కాయం[తశే పచేత్ | 

షడ్యామాం తే సముద్ధ ల్యే చేయం గుంజానుపానత | 
విఖ్యాత మితి లఘ్వగ్ని కుమూరోయం వుహారన:ః॥ 

తా, కుద్ది చేసినరసము "వెలిగారము ఆవమపానగంధకము తౌాళకము మణీిశిల 

వీనిని సమఫాగములు గా జేర్చి పహాంసపాదియాకురసముచే నొకదినము మర్దించి గాజు 

కుప్పెలోనునిచి డాని-పె చీలమన్ను పూనీ చాలుకౌయం (తములోనునిచి 6 జాములు 

వండి సాంగశీతలమునదీనీ గురిగింజ పమాణమును అనుపానవి శేహయుల చే నిచ్చినసర్వ 

జ్వరములు హరిం చును. ఇది అఫ్వుగ్నికుమార రసమశబడును, 

ఫురాణజ్వరములకు (త్రిలోచనరనము, 

నో [పూజ్యాపాదీ యే] శుద్ధ సూతంనమంగంధం సూ తాంశంవమృతే 

మ్మభకమ్ | (త్రిభిస్తులై ్యెర్లవాం & FE రుద్ద యే ఉఊాతపేఖ"ే। 

నిర్ణుండ్యాశ్చ (దవై ర్శర్ల శ్ దినైకం తచ్చగోళకమ్ | (క్రియా 
మంవాలు కాయం కేష్యథ మూ షాంగతంపచేత్ | ఆదాయనూ - 

ర్లయెత్థ ల్వే వ్యాష్టమాంశంవిషంతీ సేత్ ! (తిరోచనరసోనా 

మ్నా దేయంగుంజాద్యయంద్వయమ్ | పంచకోలంవి బేచ్చాను 
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పథ్యం ఛాగపయ_స్రథా | నన్ని పాత్రం (తిదోపోళ్టం సాధ్యానా 

థ్యం ననంశయః 1! పశుగంథా పూతికర్ణి సించువారక చిత 

కమ్ | మేషశ్చంగీ స్యాపామార్షో (గంధికం (తూహ్యణం 

వచా | క్యాధమష్టావ శేషంతు సన్నిపాతా న్నిహంతిచ | 

త్రయోదశ విధాంశ్ర్రైవ పురాణజ్యరనాశనమ్ 1 మృత్యుం 

జయ కపాయీణ సారకాసౌ నిహంతిచ॥ 

తౌ, శుద్ది చేసి నరసము శుద్ది చేసిన గంధకము ఆభ్రకభస్మము వీనిని 'సమభాగ 
ములు 7ా గ్రహీంచి ఖల్వములోనుని చి వాని కినమము గా ఆవు పాలుబోనీ చాగుగా 

మరిం చి తీక్ల మెనయెండ నెండించి పిదప వావిలాకురసయుచే 1 దినము మరి ంచి 

ముద్ద జేసీ మూసలోనుని చి వాలుకౌయం|త్రమునండిడి తి జాములువండి సాంగశీతలము 

నదీని ఖల్వములోనుని చి దానికి ర వ భిగము కుద్దిచేసీన నాఖినికలిపి మర్చించిచూర్షము 

వేసీ ₹౦జేనీ గురిగింజలయొత్తు ను * పంక కలక పొయాను పానముతో సే సేవించిన, త్రిదో 

పమువలన జనించి సా ధ్యాసాధ్యంబుగనుండు సన్ని పాతములు నిస స్పంశయము గా హూ 

రిం చును ఇది (తీలోచ నరసమన బడ ఎను. మతియు దీనిని చెమిలి చెక్క (కౌనుగు 

వావిలి తీమాలము 1 మొక్క_యు ఊత్తశేణి మోడి |తీకటుకములు వస వీనిని చేసీ 

ఆహైవ శేషము గా "కొచబడీన కషాయానుపానముతో సేవించిన బదుమాడు సన్ని 

షాతయులు పఫురాణజ్వర ములు అతిసారము కౌనము ఇపి హరించును. ఇది మృత్యుం 

జయ  కపూాయమనబడును, ఈ యాషథ సేవన కెలమునందు "మేకపాలను పథ్యము 

నందు జేర్చుకొనవలయును, 

సర్యజరములకు సింహా (పతీపాలనము, 

[ఆయు ్వే బే] సూతం గంధకవత్పనాభ గరళం వై కె కభాగా 

స్వితం | సర్వ మర్చి తహంసపాదిస్భరసే గుంజేననూ. తామి 

తమ్ ! ఇ లాభ్యంగ జభోపచార కధితం పథ్యంచ దధ్యో౭ 
డా 

సమ్ | నరగంకాంతిమ నేక దోషశమనం సింహ పతీఫాలనమ్ 

ఈ పంచకోలనున గా--- పిప్పళ్లు మోడి చవ్యము చ్మత్రీమాలము కొండి, 

ఆ చాక, శ ముక్క.మనగా ఇదేవద్ది గ్రా 
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తౌ, కుద్ధి-చేనినరస సము గంధకము నాఖిగరళము వీనిని సమకాగములు గా 

(గహీంచి "పెద్దహాం సాదియాకుర సము చే మర్దించి గురిగింజలంత కూ త్రలుచేనీ అను 

పౌనవిశేషములతో నిప్పించచిన అ నేకదోషముల చే జనియిం-చిన జ్వరములు శమించు 

ను, దీనియందు _తేలాభ్యంగము. శీతజలోపచారము ెరుగన్న భోజనము వీనిని చే 

యించవలయును, ఇది సింహ పతీపాలన మన బడును, 

సర్భజరములకు ఆనందఖి రవము, 

న్లో॥ [నిత్యనాధీయే] నాభాగ్య హీంయళకణం గరళంవమురీచం నం 
మర్డ స్ర్సింబక రసేన చిన(త్రయంచ ఆనంద భై రవపటీ(ప్రతువరీ 

మాణం నానానుపాననహిాతం నకలామయఘ్నమ్!॥ 

తా, శుద్ధి జేసీన వెలి గారము కుద్ధిజేనిన ఇంగిలీకము వీస్పళ్లు కుద్ధిజేనీనవస నాభి 

మిరియాలు వీనిని నమఫాగములు గా ఖల్యోములోనునిచి చేప వచె కన మచే శీ దినము 

లు మర్దించి కోందిగింజలం లేనీ మా(త్రలుజేనీ యందొకచానిని అనుపానవి శేషయులతో 

నొసంగిన సర్వజ్యరములు హరించును. ఇది ఆనంద -భైెరవమనబడును, (దీనిని నే 

(తముల కంజనముచేనీన సన్ని పాతములు హరించును.) 

ముహూ_ర్తములో నవజ్వరములను హరించెడి రత్న గిరిరనము, 

న్లో! (నిత్వవాధీ యే] శుడ్ల స్థ సూతంసమంగంధంమృత కా(మా(భహో 

టకమ్ | (పశ్యేక కంసూతతుల్యం స్యా త్పూ కార్గంమృతలౌాహి 

కమ్ | లౌాహోర్లంమృత వై (కాంతంమర్ల యేద్భ ఎంగ (దవెః | 

పర్పటీరనవశ్చా చ్యం చూూార్తి ్షిరంథ్రాన చేర్చ థ్ ! శిగువాన 

కనిర్లుడీ వచాగ్ని భృంగముండికై ః | (దాజామృ తాజయంతీ 

భిర్భునిగ్రగాహ్మనుతి క్ట క్షకెః | క న్యాయాశ్చద్ర నై ర్భావ్యం (పతి 

వారె రై (త్ర్రీధాగత్రిధా | రుద్ద్చాలఘువు కే సాచ్యా వాలు కౌయం 

(తమధ్యగా. 1 యం త్రంనిరుధ్య యత్నేన సాంగళీతం నముద్ధ 

చేత్ | చూర్ణ ంనవజ్య శే దేయం మాషమా।త్రంఠసనస్యమవై | 

కృస్లాభాన్య నమాయు క్షం ముహూర్రాన్నా శ యేజ్ఞ (రమ్ | 

అయం రత్నగిరిర్నామ రనోయోగన్య వాహక 81 
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తౌ, శుద్ధి జేసీ నర'సము గంధకము తామభస్మము అభ కభస్మము స్వర్శ్మభ ఖే 

ము యివి (ప త్యేకము సమభాగములు లోహభస్యములో క్లే భాగము వె (కాంతభన్న 

ము లోవ్వాభస ము శే భాగము ఇటుల (గ్రహించి గంట గల గరాఘమరనము చే మర్షించి 

పర్వటీరసమునుచేర్చి పాకము చేసీ పిదప దానిని చక్కగా చూర్షముచేనీ మనగ అడ్డ 

రసము వావిలి వస చితమాలము. గసంటగలగర  బోడతరము (దాతు తిప్పతీగ త 

క్కీ_డు మోదుగు (బాహ్వీ చేశుపొట్ల కలబంద వీనిరసముచే (ప జ్యేకముగా, నొకొ్క్క_క 

దినము తి పర్యాయములు ఛావన వేసీ మూకుళ్ళలోనునిచి చీల చేసీ లఘు పుటం బిడిపిదప 

వాలు కాయం తమధ్యములో నునిచి పాకముచేనీ సౌంగకీతేలయు న దించుకొని చూర్ణ 

ముచేసి మొష్మపమాణమును పీప్పళ్లు ధనియాలు వీని యనుపానముతోడ నిప్పిం చిన 

జకముహూర్తములో నవజ్వరములు నివర్డించును. ఇది రత్నగిరి రసమన బడును. 

యోగ చాహక మె నది, 

నర్వజ్యరములకు చంజేశ్వర రనము, 

శ్ఞో॥ (రనరత్నాకళే) రసంగంథంవిషంతా మం మర్ష యే*దేకయామ 
1 జ బ్ ప జ వె ౭ కమ్ ! ఆర్ష )కన్యర సేనైవ మర్ష దే:త్స_ప్పవారకమ్ | నిర్ణుండ్యా 

స్వర సేపశ్చా స్టర్ష యెత్స_ప్ప్తవారకమ్ | గుంజై కార్గగరసేనై వా 
ద త్వ్యాహంతిజ్వరంతణాత్ | వోతంపి_త్తజం శ్లేష ద్వి నోపు 

జమవి తుణాత్ | సుకీతలజలేస్నా నం తృ స్టా త్తే రభోజనమ్ [ 

ఆ్మమంచపననం చైవ చందనాగుకు బేపనమ్ | ఏతత్పమోరసో 

నా సినె ద్యానాం పృాదయంగ మః | ఏపచం జేశ్వరోనామ 
జాలరి ౧ 0 

సర్యజరకులాంతేకృత్ | 

శా, శుద్ధి జేసినర సము గంధకము నాభీ తొనుభస్మము వీఓని అల్ల పురనముచే 

నొకజాము మర్గించవలయును ఇటుల యేడుప ర్యాయములు మర్జించి పిదప వావిలి 

యాకుస్వరసము చే చేడుపర్యాయములు మర్టీంచి. గురిగింజ ప్రమాణమును అల్లి పురన 

ముతో నిప్పించిన వాతము పీత్తయు శ్లేష్మము. ద్వంద్వమోషుము. వీనివలన జనించిన 

జ్వర ములు అతిశీఘకు గా నివర్తించును, మిగుల ీతలముగనుండి ఉల స్నానము 

పప్పిగలిగిన శతీరపానము మొమిడిపండ్లిను పనపండ్లాను భుజించుట చంవనము ఈ 

గరు వీని లేపనము యీూమొదలగువాటిని చేయించవలయును. దీనికి సమమైన రవ 
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లేడు, ఇది వై ద్యులమనస్సును మిగుల సంతోషపజచచును, దీనికి చం జేశ్వరరసమని 

నామముగిలదు, ఇది సమస్త జ్వరకులమును పారింప జేయును, 7 

నర్వజ్వర ములకు (శీజయమంగ ఛరనము. 

న్లో (సిద్ధ ర సార నే] పీంగూలనం భవంసూతం గంధకంటంకణం 

తథా | 'తా్యమవంగంవమాలవీ కంచ సై ంధవంమరి చంతభా | 

సమంనర్భంనమాహృత్య ద్విగుణంస్యర్ల ఛన్మకమ్ తదర్గ 0 

కాంతలాహం దథాక్య భ స్మాపితత్సమమ్ |! వివతత, ఏర్యంచూ 

కథ భావయే తృనక(దనైః | ( డరై. శ్వాపీ దళ 

మూలరసేనచ 1. కిరాత తి క్రకక్వాదై త్ర నృ; వారం భావయే 

త్పుధ్ః। భావయి త్య్వాతేత, పర్యాషంబాద్యయమితాంవటేష్ 

అనుపానం పయో కృన్యం జీరకం మధునంయుళతమ్ |! జీర్ణ జ్వరం 

మహాఘోరం చిరకాల నముద్భవమ్ ' జ్యరమష్టవిధంహంతి 

సాధ్యాసాధ్య మథావివా |! సృధగ్గ్లోపాంశ్చ వివిధా౯నమసా౯ 

విషమజ్య రా౯ | మేదోగతంబాంనగత మస్థిమజ్ఞాగతంతథా! 

అంతర్గతం మహాఘోరం బహిఃస్థంచ విశేషతః | నానాదోపో 

దృవంధే వ జ్యరంశు(క్ర గతంతేథా | నిఖాలం జ్యరనామానం 

హంతి శ్రీశివశాసాకాత్ |! జయమంగళనామాయ ) రసళ్ళీంశివ 
నిర్మితేః | బలఫుష్టి కోర్నశేవ నర్వరోగనిబర్హ ౯38i 

తా, ఇంగిలీకములో నెత్తబడి కుద్ది జేయబడినరనము కుద్ధి జేసీన గంధకము 

శుద్ధి జేసిన వెలిగారము త్యామళస్మము వంగభస్మృము హీమమా వీకభ సము సైంధవ 

లవణము మిరియాలు ఇవి దినుసుకొకొొ_క భాగము సువర్ణ భస్మము 2 భాగములుకౌం 

తభ స్మృము లోవాభ సము ఇవి దినుసు కొకొ్క్క_కథఖాగము రజితభ సము 2 భాగములు 

ఇటుల వీనినన్ని టీని ఖల్వములోనుని చి చూర్లము జేనీ వుమ్మె ర్త తరము నలివావిలవియా 

కురసము * దళశమూలములరసనసము "సీల-వేముక హేయము వీనిచే (త క్యేక। ప త్యేకము?ా 

* దకమాూాలములన మారేడు తక్కు_లి దుండిలము సమ్ముడా కొలిగొటు కోల 

పొన్న చేలపొన్న చిన్న ములక పెద్దములక పళ్లేరు, 
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మూశేనీమారులు భావనజేసీ పిదప 2 గరిగింజలం తేసీ మ్నాగలుకేనీ యందొకడానిని 

జీలకజ్ణ తేనె వీనియనుపానముతోడ శేవించిన కడు ఛయంకరమె దీర శె కౌలముగా 

చేధింప్రుచుండు జీర ర్ల జ్వరము సా ధ్యాసాధ్యముగనుండు 8 విధజ్వర ములు 'వాశాదులచే 

(గే త్యేకము గా నెం చిన జ్వర ములు ద్వంధ్వ జ్వరములు నన్ని పొతీజూరములు విప, 

మజ్వరములు నేదోగత మాంసగత అస్తిగత మజ్జా గ తజ్బరములు కడునయంకర 

మెన ఆంతర్షతజ్వరములు బహిర్షతజ్వర ములు సానాదోషములచే ?;నించివ జ్యరము 

లు కు కగతేజ్వరము యా మొదలగు సర్వజ్వరములను ఈశ్వరునియాజ్ఞ చే పూరింప జే 

యును. ఇదె ఈశ్వర నిర్శతం_బెన జయమంగళనసము, ఇది బలమును పుష్టిని గలుగ 

జేయుటయేగాక సర్వగోగములను కూడా హరింపచేయును, 

సర్వజ్య్వర ములకు మృత్యుంజయరనము., 

[నిత్య నాధీయె] విషైైకంతథాభాగం మరిచంపివ్పలీకణా | 
గంధక న్యతథా భాగం భాగంస్యాట్ల్టంకణన్యవై | సర్య(త్రసమ 

భాగంన్యాద్ది (భాగం హీంగుళంభ వేల్ | జంబీరన్యర సేన్మాత్ర 

భాన్యంహింశళశొ ధితమ్ రప న్చేత్సమభాగం స్యాత్ కంగు 

ళం నేవ్య తెతధా గోమూ [త్ర కోధితలచా త్రవిషంసౌరవిశోధి 

తన్ | చూర్ణ యక్థ్రల్వమ భ్యేతు ముద్దమవూ [తాం వటీంచ శేత్ | 

మధునాలే కానం[పోక్తం స్వద్యరనివృ లె త్రయ | దధ్యుద కాను 

సానేనవాతజ్వురనిబర్హ ణః | అర్ష్రకన్వరనేపానందారు జే సాన్ని 
పాతికీ! జంవీరరన యోగేన అజీర ర్లజ్యర నాశ నః | అజాజీగుడనం 

యుకో విషమజ్వరనాశనః | జీర్ణ జ్య రమహాఘోశే పురుసే. 
యావనాన్ని తే | పూర్తమా।శె "పదాతవ్యా పూర్ణ *కిచంవ 

తుష్ట్రయం | అతికి. కేశివృ బే చశి కౌచాల్చ వయన్యపి | తూర్య 

నూ (కా (పదాతవ్యా వ్యనస్థాసారనిశ్చి తా నవజ్య రే (పదా 

చయామైకా న్నాశ యెజ్జ (రమ్ | అశీ. ణేచకఫాభా వే దాసే 

వావాతసపై ్రికే సి ఆత ద్యాత్స /యత్నెన నారి కేళాంబు! 

ర్భణమ్ | అయంమృత్యుంజయోనామ రనన్పర్వజ్వ రా; 

హః | అనుపాన[వభే దేన నిహంతినకలాన్ల దా౯ | 
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తౌ, గోమ్మూతములో శుద్ధి చేసిన నాభి ] భాగము ష.రియాలు పిప్పళ్ళు మోడి 

కుద్ధగంధకము ఇవి దినుసుకు 1 భాగము వెలిగారము 1 భాగము నిమ్మపండ్తరసముచే 

కుద్ధి చేయబడిన ఇంగిలీకము వానికన్నిటిక్ 2 భాగములు ఇట్లుల వీనినన్నిటిని ఖల్వ 

మునందునిచి చక్క -గాచూర్షముచేసి పెసరగింజంకత మౌత్రలుచేయవలయు, దీనియం 

దు నాభి మొదలై నవానికి సమభాగముగా రసమును చేర్చు పతములో ఇంగిలీకము 

ను చేర్చంజనదు ఈమృ త్యుంజయర సమును సమ _స్పజ్యర మలయందు "తేనెలోచాది నా 

కింపవలయును. “పిటుగ ఉదకము వీని యనుపానముతో నిప్పించిన వాతజ్యరము 

ఆల్ల పురసముతో నిప్పించిన దారుణమైన సన్ని పాతజ్వరములు నిమ్మపండ్ల సముతోడ 

నిప్పించిన అజీర్ణజ్వరము జీలకజ్ఞ "బెల్లము వీనియనుపానముతోడ నివ్పీంచిన విష 

మజ్యరము ఇవి నివర్దించును దారుణ మెన జీర్ణ జషరము నందు యౌవన వయస్సుగల 

పురుషునికి నంపూర్ష్మమౌత్రలో (అన గా పెసరగింజంత , పరిమాణముగల 4 మాతే 

ల నిప్పే చవలయు, ఆచిక్షీణుడు నృద్ధుడు శిషఫు స్వల్పవయస్సుగల వారు నీ 

రికి తుల్యమా[త-గా (అనగా వూన్లమా(తలో నాలవభాగము) నిప్పించవలయును, 

నవజ్వరములయం దిప్పించిన 1 జాము లోపల జ్వరము నివ ర్తించును,. వాతేవీ త్రము 

వలన జనించిన తౌపమునంరు పంచ చారతోడ చెమా త్రనిప్పించి నారికేళోదకమును 
భయములేక (ప్రయత్న ముతో నిప్పించవల యును, ఇది మృత్వ్యుంజయరసమనబడును 
సమస్తజ్వరములను పోగొట్టును. ముటియునిది అనుపానభేవముచే సమస్త కగోగముల 

ను పోగొట్టును, 

తరు శొదిజ్వర ములకు (వళయూనలరు (దర నము 

న్లో (తయు గ్వే దే] హింగుళోళ్సరనంభా గం జ్య్వాభాగానిచ గంధ 

కమ్ | బాణభాగా[భగోదంతం కాలభాగం మనళ్ళ్శిలా | టం 

కణం నే్నేత్రభాగంచ రసితంబుతుభాగికము | వకభాగంచనే 

పాళంద్వి భగ చ హలాహలమ్ | ధరదంవార్డ భాగంచ లో 

హంతా (మంచాథాగిక మ్ [ సర్వంఖుల్య్యాదం. శేస్థావ్యం థీ లేణా 

ర్క_న్యమర్షయేత్ ! సింథువాశాగ్నిధుత్తూర జంబీరఃకారవల్లి 
“కా గంధ కాళవివమే చ్చ భాగాగ్రంనివీ పేద్చుధః | దశమూ 

అక మాయే ణమ్లి యేద్యామయుగ్భకమ్ | పంచకోలకపాయేణ 

వర్త యే చ్యామ రూ? త్రకమ్ ! నితేష్య తామపా_తేణద్వాయా 
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మావాలుశకౌగ్ని నా | సాంగశీతలముద్ధ లి వల్ల  మా(త్రక మే 

వచ | యోజయెత్తరుణేచేతే దోవవాతజ్యశేపిచ | పిత్తవాత 
గతేవై వ్యప్రత్యళాంతరుణేపివా | చాతుర్థిక ్రిర్యాలేచ అన్య[త 
వివిధజ్వర రః | అముందాద్దీప పనంజ్ఞే యో దాహ స్వేదోల్చ ౯౪౦ 

జయిత్ ॥ పయశొ సలోోదసంపథ్యందధిత క్రసనున్వితేన్ | సిత 

యామి (గతో యేన నారి శేశాంబునాతథా | కదళీఫలపక్వాసి 

పునన్స శేషునాళీతః | క'ంబూల చందనోన్లి శ్రంచేయోదద్యా 

డ్భిషగ _ర్తః | వావీకూపతటాకానాం స్నానంకు ర్యాద్య భేచ్చ 

యా | (పళ యానలకు[, దాఖ్యో రనః కాలాగ్ని బై రవ? ॥ 

తా, ఇంగిలీకములోనుండి తీయబజినరసము (అనగాచాలరసము) 1 భాగ 

ము గంథకము 2 భాగములు తౌళకము ఆభకము ఇవి 5 భాగములు మణిశిల 8 భా 

గములు వెలిగారము 2 భాగములు ఉలి పొపాణము 6 భాగములు నేపాళములు 1 ఫా 

గముహలాహలమను విషము 2 భాగములు ఇంగిలీకము 4 భాగములు లోహమండూ 

రము 1 భాగము శా|మభ స్మృము 2 భాగములు వీనినన్ని టిని కుద్ధిచేసీ ఖల్వమునందు 

నిచి జిలేడుపాలతో మరి ంచి పీదప వావిలాగు చి తయాలయు ఉమ్మె! త్ర నిమ్మ కాకర 

వీనికస ములో మర్షించి “అందులోేగంధకయు తాౌళకము నాభి ఇంగిలీకము వీటిని 

మునుప్రుచె ప్పినభాగము చొప్పున చేర్చి దశమూలక సాయముచే ఓ జాములుపఆచకోల 

కహెౌయమయుచే ] జామునుర్దిం చి తామ్ర పాాత్రలోనుని చి 2 జాములు వాలు కౌయం (తము 

పాకము చేసీ సాంగశీతలమునదిని వల్ల (పమాణము సేవించిన తరుణజ్వరములు దోషజ్వ 

రములు వాతీజ్వర ముబు వీ త్త వాతీజ్వరములు పత్యేహమునుం శు తరుణజ్వర ములు జూ 

తుర్ధి కజ్వరములు (త్యాహికజ్వర ములు పలువిధము.లెన ఇతేరజ్యర ములు ఇవి యన్ని 

యం వాకించును మటీయు అగ్ని మాంశ్యము దాహము మిక్కు_టయముగా స్వేదము ఇవి 

కూ కా హరించు. శాల్యన్న మును పాలు “పెరుగు మజ్జిగ వినిసపితముగా భుజించ 

వలయును, పంచదార పానకమునుగాని నారి శేటోదకమును గాని పానముచేయించ 

వలయును, అరటిపండ్లు మొదలగు వానినికాడా భుజించవచ్చును తౌంబూలభ ఈ 

ణము చందన లేపనము వీనిని వై ద్యుడు చేయించవలయును. కో నేరు నుయ్యి తటా 

కము వీనియందు యథేచ్చగా స్నానముచేయించవలయును, ఇది (పళయానల ర 

(దరసమనియు కాలాగ్ని ఇెరకవరసమనియు చెప్పబడును, 
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సర్భజ్యర ములకు తరుణాక్క_ రసము 

| (ఆయు క్వేదే] గంధకంటంకణంచా భం నాభిదుత్తూర బీజకకే 
కృష్ణసర్పన్యగరళం ర కృచందనవంగకమ్ | 

ఏ తానినమభాగానినర్వ(_తనమహింగుళమ్ | 

మాతులుంగరసే సైర్శుర్ల్యం (్రిదినంచమహోమ్భదు | 

వటికాక౯ానర గ మాతెణ హ్యనుపానవి శె గహతః | 

తరుణార్క_ రసోఖ్యాత స్పర్వజ్వురనివార ౯g |! 

తా, కుద్ధిచేనినగంథకము వెలిగారము ఆభ కభ స్మయు కుద్ధిజేసీన శాఖ్ వె 
త్తవిత్తులు నల ల్ల (తౌ చువిపముర క్ర క్షచందనము వంగ భస్మము ఇవి సమేభాగములు విని 

న్నిటికి సమము శుద్ధిచేసిన ఇంగిలీకము ఇటుల వీనినన్ని టిని జేర్చి మౌధీఫలరనము 

వీ దినములు మృదువు గా మర్దించి ఆవగి౧జల లేనీ మాత్రలు చేసీ ఆనుపాన విశే: 

ములచ్చే నిచ్చిన సర్వజ్వర ములు హరించును, ఇడి తరుణార్య_గనమన బడును, 

అనాధ్యజ్వ రాదులయందు కల్పతరురనము 

న్లో. రనంగంధంవిషంతా[మం సనమభాగం(ప్రమార్లయేత్ | భద 

యీత్పంచఖిః పీర్రైః (గమశ:ఃవంచవానరమ్ | నిర్ణండీన్వర సేనై 

నమర్షయే త్ప_ప్త 'పవాసరమ్ | అర్హ )కన్యర నేనై వ భావయేచ్చ 

(త్రిథాపున | నర్భ పాథా నటీకార్యా చ్చాయయావరిశోషి 

తా | తతన్ప_ప్తనటీయోజ్యాయావన్నతైిగుణాభ వేత్ | వయో 

గ్ని దోషగంబుధ్యా [పయోజ్యాఖిపజూం నరైః | అనుపాన- 

వోన్నజలు కజ్జలీపిప్పలీయుతమ్ సానావశే పే పే ప్రస్యాష్యవ 

సై) రాచ్చా దే న్నరమ్ | ఘర్భాభ్య్యా గమనం యావ 

సళోరా నేత్ప్రయుచ్యతే రొ"గిణంన్వప బు త్యాతు భోజ 

యెత్ససితందధి | ఏషకల్పతరుర్నామ రనఃపరమదుర్లభః | 

అసాధ్యం చిర కాలో త్తజీర్లం చవిషమజ్యరమ్ | హంతిజ్య రాతి 

సారాచ (గహ హాణీం పొండుకామలామ్ | న చేయ శ్యానకా 

చేచ శూలయు కే నేతథా | గోపనీయః [ప్రయత్నేన నదే 
యోయన్నకన్నచిత్ | 
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"తా, కుద్ధి చే సినరసము గంధకము విషము తా మభ స్మము వీటిని సమ ఫొెగము 

లుగా [గహించి చక్కగా మార్ష ము చేసీ పంచపి త్తీముల చే (అనగా మత్స్యము 

ఎనుబోతు నెమలి అడవిపంది మేకపోతు వీనిపీ_త్రమల చే) యధా[కనుముగా శ్ దిన 

ములు భావనచేనీ వీదపవావిలి స్వరసము చే 7 దినములు అల్ల పుస్వరసముచే 8 దినములు 

'ఛావేనచేని మర్దించి ఆవాలంక నూత్రలుచేని నీషనెండించి దోషము వయస్సు జఠ 

నాగి ఏని బలము నెటిగి సమర్ధుడగు వైద్యుడు 7 మౌతలనిప్పించి ఉష్ణోదకము 

పిప్పలి స్వరసము వీనిని అనుపానము చేయించి రోగిని పరుండ బెట్టి చెనుటకలుగు 

వరహ వ్యన్త్రమునుక'ప్పి ని దెం చునటుల చేయవల యును, వీదప పంచదార పెళు/సవీని 

తోడ పథ్యము నిప్పించవల యును, ఇది కల్పతరు రసమనబడును, మిగుల దుర్గ భ మె 

నది ఆసా భ్యజ్యరము చిరకాలజ్యరము జీర్ణ జ్వరము విషజ్యర ము జ్వరాతి సారము 

(గవాణి పాండువు కౌమిల వీనిని హరింప జేయును. శ్వాస కౌసములు శూల వీని 

తో గూడియుండు జ్వరమునందు దీని నిప్పించంజనదు, దీనిని యితరులకు యివ్య 

కుండా మిగుల (పయత్న ముతో రహస్యము గా కౌపాడవల యును, 

జ్వర ములకు అర్థ నారీశ ర రనము 

(ఆయు న్వే బే] గారీశిలాహింగసళమ్యభకంచ తారంచతా్యమం 
చ బలించసూతమ్ | వివంచ నేపాళమదోత్క_్టటంచ వల్లీ ఫలం 

కర్చరిమైలతుళ్టమ్ | సర్భంచచూర్ల ౦ శ్రిఖీమత్స పి స్తే నంభా 

వయీత్వగ్ని భ వేంద్రవారిణా | పహాలాహలావంతిచ మజ్జతో 

యెదినే నమగ్ష ర్ష సంపరి భానకోవ యేల్ | అజో త్తరస్త నృస్యపయో 

మిళిత్యా యామార్థ వామాన్యజ్వరంనిహన్యాత్ | అర్థంశరీ 
రంవపఫుభవ్యమనన్వే మహాద్భుతంనై ద్యవి వాద కాలే | తథా 

మజోదవీ.ణదుగ్ధమి (శే ఉభేచపమోగత యేజ్జ ఏరంహాశేత్ 

కభి తాహ్యజనా భేన రహన్యంచి(త్రకారిణా | అర్థనారీశ్వర 

నావు రసస్పేవో్యోర సాయనః॥ 

| 

తా, శుద్ధి చే చేసిన గారీపాసాణము ఇంగిలీకము అభకభ స్మము రజిత భస్మ 

తామభస్మృము ంధకము రసము నా “శేపాళము కస్తూరి మిరియాలు పాల 

త్రము మైలుతు త్రము వీనిని సమభాగములుగాగహీంచి 'చూర్లముచేసి నెమలి శో 

4 
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చెపచేదున మర్పించి చితమాలరసము శాభిక హేయము పెద్దపాపరరసము. దంతివే 

ళ్ళరసము జాజికాయర'సము వీనిచే నొకొ_కదినయు మర్దించి భావనచేసీ యెండించి 

వై ద్యవివాదకౌలమునందు మేక ఉత్తరపు చలుపాలతో నిప్పించిన 4 ఘడియలకు 

వామభాగమునందుండు జ్వరములుమొనును, పిదప మేకయొక్క_ దకీణ వైపు చను 

బాలలోకలిపి ఇప్పించిన ల పార్శ సములయందలి జ్వరముమౌానును, ఇది అజనాధు 

నిచే జెప్పబడిన ఆర్థ నారీళ్ళరరసము ఇది మిగుల ోష్టమైగది, ఊఉ _క్తర_పన్యమనగా 

ఎడనుచన్ను దతీణ_స్షన్యమనణా కుడిచన్ను, 

శ్లో! [మకాంతశే] రనగంధామృతంచై వనమంశుద్ధంచటంకణమ్ | 

మర్షయేత్ణ క్స్ ల్వమ ధ్యేతు యావ త్పా్యాత్కజ్ఞల(ప్రభమ్ | నకులారి 

ముఖేక్ని స్వా మృ దానం వేషయేదృహిః | స్థాపయేన్టు ్ రల్హయే 

పాలే ఊన్థ్వాథోలవణంటీ పే చేత్ | భాండవ కం నిరధ్యాథ 

చతుర్యామందృ ఢాగ్ని నా |! స్యాంగన్రై కు త్యంనముద్ధ ఎలో ఖల్వే 

కృ ఆస్వతుకజ్జలీమ్ |! గసగుంజూవూ (త్రం(పదాతవ్యం నన్యంక రణ 

యోజయెత్ | వామ భా గేజ్యరంహంతి తళ్ళ ణాల్లో క కౌతుక 

మ।[కుర్యాదకీణభాగ గన. చారోగ్యంనిశ్చితంభ వత్. గోప్యా! 

బ్రవ్యతమం(ప్రోక్తం గోపనీయం (పయత్నతః | అర్థ నారీశ్ళ 

రోనామ రసోయంకధిణో భువి! 

. ద్ధి చేసినరసము గంధకము నాభి శుద్ధిచేసిన వెలిగారము. వీటిని సమ 
భాగములుగా (హించి ఖిల్వములా వై చి యాజత్తును కజ్జలివ లెమర్సి ంచి నకులారిము 

ఖములోనుని-చివెలపట చీలమన్ను చేసీ సీ మట్టికుండలో ఉప్పు వోనీ అందులోేనుని చి పెన 

ఉప్పబోనీ కుండనోరుమూనీ 4 జూములు దృథాన్నిచే పక్వముచేసీ , సాంగశీతల 

మునదీనీ స ఖల్వములోనుని చి చక్మా_గానూరి గురిగింజలంతేమా| తలు చే సీరమెడమ్న పక్క 

నొకమ్మాతను నస్యము చేయిం చిన రక్షణ వే. యావామభఫాగమునందుండు జ్వరము 
నివ_ర్తించును కుడ్మిపక్క_ చేయించిన నిశ్చయముగా ఆరోగ్యముగలుగునుః ఇదిమిగుల 
రహస్యయమెనది దీనిని (పయత్నముచే రతీంచవలయును, ఇది అర ర్భ నారీశ్వరరస నమన 

బడును, 

అమజ్వ రాదులకు అగ్ని కమారరనము, 

[సిద్ధ ర సార్ల వే] మరిచో[గా కష్టము సైః సరై (కేవ సమం 
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విషమ్। పిపాాణార్త 45 సేనై వావటి కార' కి కామితా | ఆమజం చే 
6 లై యి వావి య 

(పథమతః ఘుంఠ్యాచమధుపిష్టయా | అర్హ )కన్యర సేనాపి నిర్గుం 

డ్యాశ్చకఫజ్యరే | పెననేచ(ప్రతిశ్యాయే ఆర్ష కన్య చవారిణా 

అగ్ని మాంచ్యేలవంగన నో ఫీనదశ మూలక; | (గహాణా 0 

సహశుంఠ్యాచ దళశమూలాతిసారశే | సామేచధాన్యశుంగీ 

బ్యాం పక్వేచ కుటజం మధు | నన్ని పాతద్వరారంభే _ విప్ప 

ల్యార్ల )క వారిణా | కంటకార్యారసైః కాసే శ్వాసేణై లంగు 

+ పీ తాన - సర ంనమువగ డాన్వితమ్ 1 పీత్వా టీద్య మంరోగీ స్వాస్థ్య ౧నముపగ చ్భతి | 

స ర్వేషామేవరోగాణా మామదోపష[ప్రశాంతయే | అగ్నివ్భ 

ద్ధికరోనామ్నా విఖ్యాత “గ్నికుమూర కః! 

తా, మిరియాలు వసచంగల్వకోహ్హ తుంగము_నైలు వీనికన్ని టికినమము నాఖి 

ఇటుల వీనిని (గ్రహించి అల్ల పురసముచే మర్చించి గురిగింజ (పమౌణము మొతలు, 

చేయవలయును, దీనిని ఆమజ్యరయనందు తొలుత శొంఠి తేనె వీని యనుపానము 

తోడను పిదప అల్ల పుర సముతోడను కఫజ్వరమునందు వావిలిరసముతోడను పీననము 
(పతిశ్యాయము వినియందు అల్ల ఫురసముతోదను అన్నిమాండ్యము నంచు లవంగ ము 

తోడను శోఫగోగమునందు దశమాలములతోడను | గహణిగోగమునందు శొంఠిక 
డను ఆతీసారమునందు దళమూలతోడను అజీర్ణ జ్యరమునందు భనియీలు కొం! 

కీని యనుపానముళోజను పక్వజ్వరమునందు కొడి సెవిత్తులు 'లేనె వీని యనుపాససము 

తోడను సన్ని సాత జ్వరారంభమునందు పిప్పళ్లు అల్ల ప్రగసమిు వీనియనుపానముతో 

డను కౌసమునందు (వాకుడు రసముతోడను శ్వాసమునందు నూనె బెల్లము వీని 

యనుపానముతో డను 2 మాత్రల నిప్పించిన రోగికి సౌఖ్యము. కలుగును, మలయు 

సమ_స్ట రోగములయంగును ఆమదోషము నివర్డించుటకై వీని నిప్పించనల యను, 
ఇది అగ్నికుమార రసమునబడు/స, ఇది జూఠరాగ్నిని వృద్ధి జేయును, 

నర్వజ్వ రాతి సారములకు మేఘనాదరనము, 

న్లో తారం కాంన్యంమృతం ఆ" మం (తిఖీ స్తుల్యం చగంధకమ్ | ERS 

ేనమేఘనాదన్య విస్ట్రారుధ్యావుశేపచేత్. | పుడ్భిఃవుకైై ర్భ 
వేక్సిన్గ మేఘ నారోజ్య ౯ పహ? | భతుయేత్సర్ల ఖండేన మిషను 
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జ్యరనాశనః | అన్యమా(ఆాద్విగుంజూస్యా తృథ్యందు గ్థౌదనం 

ముతమ్ |! నాగ రాతివిపాముసాభానించామృతవత్నశై_ః | సర్వ 

ద్య రాతిసార ఘ్నంక్యాధ పు స్యానుపాయెతీ | 

తా, రజతభ స్మృము కంచచుభ సము తా మభస్మము ఇవి సమభాగములు ఈ 

మూటికి నమము కుద్ధి బేసీన గంధకము వీనిని చిల్లెటారక పాయాము చే బాగ గామర్తి చి 

బిళ్ల జేనీయెండనెండించి మూకుటిలోనుని చి చీలమన్ను యిచ్చి ప్రుటము వేచువలయును, 

ఇటులే చిల్లీ యాకుక సాయము చే మరల మర్దించి 5 పటములు చేసిన న కుద్ధంబగును 

దప వినిని అండుగరిగింబలయొత్తు తమ మలపాకులేనుని-ని 'నేవించిన విపషమజ్వరములు 

హరించును, వీనిని శొంఠి ఆతివన, తుంగముసస్పెలు నేలవేము తిప్ప తీ? కొడిసె వీని 

కపా యానుపానముతో శేవించిన సమ _స్రజ్ఞ రాతీసారము లం తరు జగము జీగ్గజ్య 

రము దప్పి వాహము ఇవి హరించును ఇదిమేఘనాద రనమనబడును, దీనియందు 

= పాలతోగూడిన యన్న మును భుజించుట పథ్యము, 

చాతుర్ధి కజ్వరములు బాతుర కారిరనము, 

న్లో! [| గంథాంత శే] హరి తాళంశిలాతుళ్లం శంఖ చూర్ణ ౧చగంధక 

మ్ |! సమూాంశంమర్ష యేత్ల ఫలే కునరారీరసనంయుతమ్ | నరా 

వనంపు కేక్ళ త్వా దత్వానజపుశుపచేత్ | కుమూారికారసేనై 

వవల న ల్లమా।తా వటీకృ తా | ద తాళలీతజ్వరంహాంతి చాతుర్థంతు 

విశేషతః | మరీచఫఘృత యోగేన త(కంపీ లె త్వాచలేద్వటీమ్ | ఏ [ష్ 

తయా వమనం భూ త్యా జ్వర _నృన్మాద్వినశ్యతి తై! 

తా, కద్ధ బని నిన వారిదళము 1 సద్ది జే నిన మణిళిల సద్ది జేనిన పొలతు త్రము శంఖ 

చూస్ద్మము శుద్ది చే సిన గంధకము వీనిని నమభాగములుగా గహించి ఖల్వములోనునిచి 

కలబందక* మచే మర్ఫించి యెందనెండించి మూకుళ్ల లోనునిచి. సీలవమున్ను యిచ్చి 

నజప్రుటంవిడ్ సారగశీతిలమున (గ్రహించి మాల కల... 'ందననసముచె ముర్డి ౫d గురి 

ఈ! 

అ p జ్ తో చే ఇ 

సేనించిన లీత తజఎర ము కకెషయు గా 
య ‘ 

గింజలం తేని మూగ్రలుకే వెస యం వాక దానిని 

ము టో ద 

పాతు రక బంటు నులు వహారించునం. మింయయటయబుల గ? స ను ఫఘ్పుతమున:  ముజ్జకతోకలిన 
4 చా “dy Pat 

ఇ - జ వక న్న కళ ఇ ఇ? చ ఇం శు న న పాం-సముజేన పపషస ఒక మౌ(త్రని సహించిన వమనం ఎ గాచు బాంంచును, 
అ ర 
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నర్వ జర ములకు చింతెౌ మణిరనము, 

న్లో! [(గంథాంత శే] రసంగంధంమృతం తా మం మృతమ।(భంఫల 

కమ్ | త్యూవణందంలిబీజంచ నమంఖ ల్వేవిమర్ష యేత్ | 
(చోణఫవుస్పీరసై ర్భావ్యం శుష్కంతదుపపాలితమ్ |! చింతా 
మణీర సో హ్యేషత్వజీ శ్థేశన్య తేనడా | జ్వరమష్ట విధంహంతి 

నర్వళూల నిషూదనమ్ | గుం జై కంవాద్విగుంజంవా చేయ 

మార్ల )కవారిణా | 
ది 

తా, శుద్ధి జేసినరసము శుద్ధి జేసీన గంధకము తామభస్మృము కరక తాం[డయు 

- సీరికలు శొంఠి పీప,లి మిరియాలు కుది జేనీన చేపాళములు వీనిని సమఫొగములుగా 
ల థి Gh 

ఖల్వములోనుంచచి తుమ్మి పూలరసముచై మర్చి ౦-చి దానిర సము వేత చీ భావన జేనీయెండిం 

చి రోగబలాబలము నెణిగి ఒకటి లేక 2 గురిగింజల్మ పమౌణమునుఅల్ల పురసానుపాన 

ముతో శేవించిన అజీర్షజ్వరమును అష్టవిథధజ్వరములను సమ స్పకూలల నుబోకడచును, 

ఇది చింతామణిరసన మనబడును, 

సర్వజ్యుర హర కసాయము, 

శ్లో ॥ భార్ట్యబ్రపర్పాటక  ధన్వయానవిశ్ళభూానింబ కుసష్టకణసింక 

మృత వాసాక పొయః || జీర్ణ జ్యురం నతతనంతతకం నిహానా 

మ;కం నవాత* తీయ ద . దన్వే నకం నహాతృ చతుర్గ కంచ 

తౌ, గంటుభారంగి తుంగగడ్డలు పర్పాటకము * గటిదూల శొంఠి నేల 

-వేము చెంగల్వకోస్టు పిప్పళ్లు నేలములక తిప్పతీగ అడ్జసరవు యీనెలు వీనిని సమ 

భాగములు గా దంచి కసాయము బెట్టి సేవించిన సర్వజ్వరములు హరించు, 

ఫీతజ్వరహర కసాయములు. 

శ్లో ॥ (మూధవనిదానే] రామలత్మ్మణనీతాశ్చ రావణేనవిభీషణః। 
కుంభకర్ణనమూయు కృం కపాయంనముపాచశేత్ | 
జానర్ చూర్ష సంయు కం ఫితద్వుర వినాశ నమ్ | 

* రేస టిధూల ఇటే నుగదగొండి, 
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శా, నేల చేయ అమ్ముణపంజి పర్పాఓకయు పెద్ద మాను తౌనికౌయ 

రక్కసి వీనిని క సాయము బెట్టి ఆందు వీప్పలిచూర్షము. కలిపీ (తాగిన శీత్రజ్వ! 

హారించును, 

” ఇద వం ర శ్లో! మత్స్యకూ రృనరాహాశ్చ నారసింహాశ్చవామనః। 
రామారామశ్చ రామశ్చ బుద్ద క క లి మేవచ | 

అవతా రేణనంయు కం లీతజ్యర వినాశనమ్ | 

తౌ. కటుకరోహీణి నందివృక్షుయు పేన్నేరుషుంపలు ఆక్ఞానరముడఊోడుగుేే 
శ 

గరికె నెల వేము చిట్రామదపు వేళ్లు (కలు కానును శావిచిగుళ్లు చితమాలమువీః 

కపాయము బట్టి తాగిన శీతజ్వురము హరించును, 
ర యు 

శీత్రజ్యరమునక శు(చాది కసాయము. 

శో తు దాధాన్యకశుంగీభిః గునూచీము సృ పద్మ నై 1! 

ర కచందవభూనింబ వటోలవృపఫుష్క రై: | 

కటు కేం(దయవారిష్ట భాాపర్పట కై నృమైః | 

క్యాథం ప్రతినిడే. వేత నద్యకిత జ్వర చ్చిదమ్ | 

తౌ, (వాకుడు శనియాలు ఖశొంకి తీస్పతీగా తుంగముసెలు పద్దుకయు రక్త 

చందనము నేలవేము చేతిపొట్ల అవసరము పుష్క్టరమాలము కటుకరోహిణీకొడిసె 

వేప గంటుబారంగి పర్పాటకము వీనిని సమ కాగ యులు గావెర్చి. కసాయముశగాచి 

యిప్పిం చిన శితజ్వరము తత్త ఇమే నివ క్రించును, 

aA ర సజ్యర ములకు ఘోూనింహెాది క పూయము. 

గ 

) 

P 

న్లో! భూనింబదారుదశ మూలమహశావదాబ్ద తి కేం దవీజధనశేభ 

కణాకపాయః | తంచా(ప్రలాపకననారుచి దాహమోవా 

శాానాదెయు కను ఖాలంజ్యర మాశుహంతి ॥ 

శబ మేలి వేయు చేవదారు నకేయాలములు శొంఠి తుంగముస్తెలు వేతిపొట్ల 
నో వాటి 

కోడి-సెవిర్తులు ధనియాలు ఫీభుగ పిప్పళ్ళు వీని కసాయము తంద పలవరింతకౌసము 
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అరుచి సర్వాంగతాపము మోహము శ్యానయ యీ మొచలగువానితో గూడియుండు 

దారుణమయిన జ్యరములన్ని కిని ఆరిశ్నీఘుము గా హరింప జేయును, 

విపషమజ్యుర ములకు దా ర్వ్యాదిశ పాయము, 

న్లో దార్ఫీదారుకలింగలోపితల తా శ్రమ్యాక పాశాసకీ | కెెండీ 

ణా ఎ జ a వ్ కి రాతకుంజర గ్ా (కాయంతి కాపద్ద కై | చక్రాధాన్యక 

నాగశాతు  సరశాళీ| సూంబునింహీశివా | వ్యాఘీ)పర్పటదర్భ 
మూలకటుకానంతా మృ తా-పువ్క_రై ః | ఛాతూత్థం విన 

మం|త్రిదోవజనితం ఏ కాహీకంద్యా్యహీకమ్ | వీత్రోవహాంతి 

మహావ్యధంబహురుజం సద్యః,పలాపాన్వితమ్ | 

తా, (మానిపనపు "దేవదారు కొడిసె రక్షచందనము కస్తురి రేల విషజొద్దిక 

చోరములు పిప్పళ్లు పిల్లి పీచర చేల వేము ఏనుసపిప్పళ్ళు కలు కొనుగు పద్మకము-చ( కొ 
యగ 

థనియాలు శొంఠి తానికాయ నసరళజేవదారు శీ ఘా జలము నేలములక కరక్కాయ 

(వాకుడు పర్పాటకము దర్భచేళ్ళు కటుకరోహిణి సుగంధిపాల తీప్పతీ7? పుమ్కుర 
మూలము వీనితో సీదముజేయబడిన కషాయమునిప్పీంచిన ధాతుజనితము- విషమము 

(తీదోషజనితము ఏకెహాకము ద్యా్య్యాహిక ము యీ మొదలగు జ్వరములు పలవరింత 

అధికళూల వీడ నీనినోగూడియుం డు దారుణజ్వరములు ఇవి అతిశ్మీఘముగా నా 

రించును, 

శవ్ముజ్వ రాదులకు దశమూలక పూయము, 

శ్లో! శాలివర్షీప్పళ్నిపర్టీ బృహతీద్యయగోతునై ౯ | బిల్వాగ్ని 

మంధశ్యోనాక కాళ్ళురిపాటలాయు.లే ః | దశమూలమితి 

ఖ్యాతం క్వథికంతజ్ఞలంపి బేత్. | పిప్పలీచూర్ణ నంయు క్తం 

వాత శేష్ణుసారంపరమ్ | సన్ని పాతజ్వరంహంతి సూతికాదోప. 

నాశనమ్ | తఉ్క౦ఠళ(గ్రహపార్నార్ట క్రి తం (దాదు_న్తకళూల 

వాళ్ | 

తా, కోలపొన్న చేలపొన్న చిన్నములక పెద్దమల క పల్లేరు మా శేడుతక్కు_లి 

దుందిలము “నేలగుమ్ముడు కలిఇొట్టు వీని"వేల్లు దశమూలములనబడును, వీని*క పాయ 

“© t 
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మును పిప్పలిచూార్ల నహీతము గానిప్పించిన వాత శ్లేష జ్వరయు సన్ని పాతజ్వరము నూతి 

దోషము మెడపట్టు పౌర్గ్వళూలతం దతల నొప్పి ఏటిని శ్రీ ఘమ గా పూరింప జేయును, 

క్రఫకోగమునకు కట్ఫలాదికషూయము, / 

న్లో కట్ఫలాంబుద భార్టీ భి నాన్యరోహిపపర్పమై ః | 

వచాహరీతకీశ్చంగీ దేవదారు మవూపషధైః | 

' క్యాథకానజ్యరహంతి శ్వాన సేవ్మగళ గహక | 

తొ, కాౌాయఫలము తుంగముస్తెలు గంటుభారంగి భనియాలు కౌమంచిగడ్డ 

పర్పాటకము వస కరక్కాయ కర్కాటకళ్ళంగి దేవదారు శొంఠి వీనిక సాయము కొస 

యు క్రజ్యరము క్యాసము 'శ్లేష్ముయఘ మెడపట్టు వీటిని వారింప జేయును, 

కఖాదిజ్యర ములకు వృంగ్యాదిక పూయము, 

న్లో! శృంగీదారునిశాసురాహ్యమ భయా భార్చీ చవికె్యోహధను | 

ముస్తాపర్బటకట్సులం చనవచా కు స్తుబరం క_త్తేణం | 

క్యాధంతేదయుతంపి బే చ్చక ఫజే కాసేశయేవీనసే | 

శ్వాసేవాతయు తేజ్య రే చనమనే హీక్కానుపిత్తామయీ! 

తా, కర్కాటకళ్ళంగి మౌనిపసపు దేవదారు చెక్కకర క్కాయగంటుభెరం 

గి శొంఠి తుంగముసెలు పర్పాటకము కౌయఫలము వస ధనియాలు కామం చిగడ్డి 

వీని కపాయమునుో తేనె సహితముగా పానముచేయించిన కఫమువలన జనించిన 

“కాసము క్షయము పీననసము శాసము వాతేజ్వరము వాంతి బెక్క్-ల్లు సీ త్తరోగము 

వీటిని నశింపజేయును, 

(త్రిదోపజ్యరమునకు కు|చాదికపూయముః 

న్లో! మ|ద్రామృ తానాగరవుమ్మ రాహైః కృతః కహోయః కఫ 
మారుతో త్తే | స శ్యాన కాసారుచిపార్శ్వళూ లే జ్వ గే త్రి 

దగోహ(ప్రభ వే ప్రశన్య లే! 
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తా, (వాకుడు తిప్పతీగ కొంకి పుష్కురమాలము వీటికహెయము 'శ్లేన్మ వాత 

(పకోపము శ్వాసకౌసములు అరుచి పార్ళ పకూల వీనితో గూడియుండు (త్రిదోష 

జనితజ్వరమును నివర్రింప జేయును, 

అష్టవిధజ్వ రాదులకు వృద్ధతు(ద్రాది కషూయను.. 

| యు దానింబపటోలచందనధుగై _స్తికామృ తాపడద్డువై | 

వాసా వేనణశుంఠిపుష్క_రజటా భూనింబభాన్యానహ | 
బీజంకుష్టధమూాపకం కృమిరుజం "కానంవమింకావులం | 

క్యాథ ౦చాఫ్ట్రవీధంజ్వరం కఫమరురత్సి తంనదాహంజయేత్ || 

తా, (వాకుడు వేము పొట్ల చందనము తుంగముస్తెలు చేతీపొట్ల తీప్పతీ7 

పద్మకము అడ్డ'సరమ్ వేసనము శొంఠి పుష్కురమూాలము జటామాంసీ ెనేలవేముగంటు , 

భారంగి వేగిస శెంగఖ్వకోష్టు దురదగొండి వీనికపాయము కృమిరోగము కౌసము 

వాంతి “కౌమిల తెన్షభథధజ్వరములు సర్వాంగ తౌ పముతో గూడియుండు కఫవాత 

పిత్తము వీనిని నశింప జేయును, 

అజిక్షాదిజ్సరమ. లకు కిరమాలాపంచక కషాయము, 

న్లో ఆరగ్వధంగంధకతి క్షముస్తా వారీతక్షీఖి క్యధితంకపూయః | 

సామేనశూలే కఫవాయు నే జ్య లేహితో డీపలపాచనశ్చ 1 

తా, రేల మునగ నేలవేము తుంగముస్తెుు కరక్కాయ వీనితో సీదమ చేయ 
జడ బడిన కాయము అజీర్ణము శూల కఫవాతము వీనితోగూడియుండు జ్వరమును హ ' 

రింపచేయుటయే-గాక అగ్నిదీ _ప్రిని అమపాకమును గలుగ జేయును, 

వాతపి తజ రములకు పంచభ [దక పోయము, 

న్లో పర్పటాశ్లామృ తావిశ్యా శై రాతంసాధితంజలమ్ | 

పంచభ'|ద్రమిదంజ్లేయం వాతపిత్తజ్వరాపహమ్ | 

తా పర్పాటకము తుంగము వెలు తీప్పతీగ శొంళి చేల వేము ఏనితో సీదము 

చేయబడిన కహాయము పంచభ।[ద మనబడును, ఇదివాతవీ _త్రజ్వరమును బోకడచును, 
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వాతజ్వర మునకు శ ఠ్యాదిక షపాయము, 
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న్లో! శఠీపుష్కరమూలంచ భార్లీశృ-గీణురాలభా | 
గుడూచీనాగరాపాఠా కిరాతంకటురోహిణి | 

ఏహశ శ్యాదిజ కాంథః సర్వవాతజ్వరానహ .. 

కాసాదిశోఫయు క్టేషు దద్యాత్పోప్మద వేషుచ | 

తా, కచోరములు పుష్క రమాలమ గంటుభారంగి- కర్కాటకళ్ళంగిదురది 

గొండి తీవ్పతీ7 శొంఠి విషబొద్ది నేలవేము కటుకరోహిణీ వీనితో సిద్ధము చేయబడిన 

కహోయము క శ్యాదిక పాయము మనబడును, ఇది సమ _స్తవాతేజ్యరములను పోగొట్టును, 

కాసము శోభ ఉప దవయులు వీనితో గూడియుండు జ్వరమునందు హితకరము, 

నేష్టజ్వ రాదులకు బృ హచ్చతఠ్యాదిక మోయము, 

న్లా! శకీపటోలద్వినిశోగగంథావాసాకిరాతం దళశమూలధారా | 

నహాచరీభార్లి వరీనళ ంగీరాష్ట్రేం[ద బీజంసుర దారుళి(గుః t 

దురాలభా ఛాన్యకళుంఠిపా తాసు లేం[దకల్క_౦ నహరీతకీభిః | 

(కాయంతిశై ౦|దీ కటు కాగదంచ కషాయ మేమోంవిహీతన్స 

వాయా శ్లేమ్మజ్య రే కానన శ్వాన శూ లేవా తా ధెేజేరోగిణిశీత 

శేచ | చిరజ్వలేదుష్టమల[గ హేపి సూనంహితో యం సతతం 

క ఠ్యాదిః॥ 

శా కచోరములు పొట్ల పసుపు (మానిపనుపు వస అడ్డసరము వేల జేముదళ 
మూలములు ధారా ములుగోరింట గంటుభారంగి పిల్లి పీచర కర్కాటక ళృంగిసన్న 

రాస్నము కొడిసెిత్తులు దేవదారు మునగ దురదగొండి ధనియాలు శొం8 విషబొద్ది 

సరళ ధేవవారుఇెక్కు కర్ణకాయ  కలుక్కౌనుగు “పెన్షసాపర కటుకరోహీణి 

చంగల్వకోష్టు ఫీనితో సిద్ధము చేయబడినక సాయము శ శ్యాదిక పాయమనబడును.. ఇది 

శ్లేమ్మజ్వరము శ్వాాసకౌసములు కూఆ వాత పకోపజ్వరము శీతజ్వరము ఫురాణజ్వ 

రము దుష్టమలబంధము వీటిని హూరింప జేయును. 

వాతజ్వరమునకు వటోలాదికషూయము, 

శ్లో! పటోలీచగుడూచీచ ముస్తావైవధమానకమ్ | 
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నింబత్వక్పర్పటంతి కా భూనింబ(తిఫలావృషోాః | 

పటోలాదిరయం క్యాధః వాతజ్వర హరస్హ్ఫుతః || 

తా, పొట్ల తీప్పతీ ౫ తుంగము ఫైలు దురదగొండి చేపపట్ట సర్పాటకము 

చేదుపొట్ల నేలవేము (తిఫలములు అడ్డరసము ! వీనితో సీద్దముచేయబడిన కషాయము 
పటోలాడియనబడును. ఇడి వాతేజ్యర మును పోగొట్టును, 

వాతకఫజ్వరమునకు వృద్ధముస్తాదిక ఫాయము, 

న్లో! ముస్తాగుడూచీసహానాగ శేణ వాసాజలంపర్పటకం చపథ్యా | 
యు దాచదున్న ఎర్మయుతఃక షాయ:వీతో హితోవాతక ఫజ్య లేచ 

తా, తుంగము_సైలు తీప్పతీగ శొంఠి అడ్డరసము వట్టి వేరు పర్పాటకము క 
రక్కా_య దురదగొండి (వాడు వీనితో సీద్ధము చేయబడిన కషాయము నిప్పించిన 
వాతేకఫజ్యరము నివంర్శించును, | 

వీ తజంరమునకు గుడూవాంది కషాయము, బు వీ 
న్లో! గుడూచీనింబధాన్యాకం పద్భకంర _కృచందనమ్ | 

వపషసర్వజ్యరంహంతిగుడూచ్యాదిస్సు దీపనః ॥ 

శా, తీప్పతీ7 వేము థనియాలు పద్మకము ర_క్షచందనము వీనిలో నీద్ధయు 

చేయబడిన కషాయము గుడూాబ్యాది యనబడును, ఇది సమ _సజ్వరములను హరింప 

జేయును, అగ్నిదీ. ఫీని కలుగ జేయును, 

పి త్రజ్యరమునకు (తాయమాగణాదికపహాయము 
లాలీ 

న్లో ॥ (తాయంతీపర్ప బాళీర తి కాభూనింబదున్న్పృ కె | 

కషూయోమధునంయు క్షః పీ త్తజ్వరవి నాశనః | 

తా, కలు కొనుగు పర్పాటకము వట్టివేరు చేదుపొట్ల నేలవేము దురదళం. 

ఫీనితో సీదముచేయబడిన కసాయము తేనె సహితముగా. నిప్పించిన ప్పిత్సజ్వరన 
ధి 

నివ ర్తి చును, 

"వీ త్త శ్లేష్ణుజ్వర మునకు వృద్ద తాయనూణాదిక పాయము, 

క్లో! కాయంతీం దయవావాసా ఛిన్నాతి కృపటొ "లకైః | 
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నింబదుస్పర్శభూనింబ సమ్యుక్సద్మక పర మై ః | 

9 ల్లి వ పహ్యాః | అష్టావ కేషితఃక్వాధ పి త్త శ్రేష్టజ్వురాపహ 

తా, కలు! కౌనుగు కొడిసె అడ్డ రసము తిప్పతి7 చేదుపొట్ల “వేము దురద 

గొండి నేలవేము పద్మకము పర్చాటకము వీటిని జేర్చి అష్టైవ శేసముగా శకౌెచబడిన 

కహోయము పిత్త శ్లేహ్మజ్వరమును నివ ర్తి జేయును, 

విషవముజ్యర మునకు వాసాదిశ హూయము, 

న్లో వాసాశు[ దామృ తముస్తా శుంకీథా|తీనమాతీ కః | 

విప్పలీచూ ర్రసంయుక్షో విషమజ్యరనాశనః 1 

తా, ఆడ్డర'సము (వాకుడు తిస్పతీ7 తుంగము సైలు శొంఠి ఉఊనీరికెవరుగు 

వీనికపాయమును తేససె పిప్పలి చూర్ణ సహితముగా నిప్పించిన విషము . జ్వరము నివ 
b= 

రించును, 

వ కాహికజ్వరమునకు పటోలాదిక పూయము, 

శ్లో || పటోలం| తిఫలానిగబ (దావొశమ్నాకవానశై ః | 

కాాథంసి తామధుయుతం పి బే దేకాహీక ద్వ రే! 

తా, పొట్ల (తీఫలములు వేము (దాతు చేల అడ్డసరము ఫ్నిక పొయమును పం 

చచార తేన రనిసహితముగా పానమువేసీన ఏకొహీిక జ్వరము నివ_ర్హించును. 

(త్యాహాక జ్యరమునకు గుడూచ్యాదిక పొయము., 

తో గుడూచీధాన్యముమస్తాభి శృందనోశీరనాగ మై! | 

కృతంక్యాథంపిబేత్ తద సితాయు కృంజ్యరాతుర | 

తృతీయజ్యర నా శాయతృష్టా నాహనివారణమ్ | 

పీత్రోమరీ చచూరేన తులనీషత్రగోరన; 

వోణఫ వీ ర సోపావి నివాంతివివముజంరా౯ ॥ (ర కొవుబ్బు 3 

తా, తీప్పతీ? ధనియాలు తుంగము నైలు చందనము వట్టి వేరు శొంకిపీనితో 

సిద్ధము చేయబడిన కసాయమును తేనె పంచదార వీని సహితముగా నిప్పీంచిన 

(త్యాహిక బ్వరము డప్పీ సర్వాంగ తాపము ఇవి నివర్తించును. మజియు తులనీ 
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స్వరసములో గా ని లేక తుమ్మివూలరసములో గాని మిరియాల చూర్షమునుక లిపీపా నము 

చేయించిన విషనుజ్వరము హరించును, 

వుఠరాణజ్యుర ములకు మహాలవంగాదిచూర్జ్యము, 

న్లో [పూజ్య పాదీ యే] భృంగంనాగాంగ కై లామరిచమగధఢజానా 

గరంనాజిగంఛా | భృంగంస్వ్యా దేక భాగం దయ హారికుసుమం 

దావిళీవేదభాగా | మారీచంచాష్ట భాగంతదవిమగ ధజాభి"గ 

థష్టోడకోకాః | ద్వా త్రింశ చృృంగి బెరంచతురధికయుతావా 

జిగంధా చపష్టిః | ఏ తేషాంనూత్ష చూర్ణ ౦ నమసితనహితం 

సోప్ట్రథారంక పఘ్నుమ్ | వ్ _త్తఘ్నంపాండుగుల్దజ్వర గురుగుద్ 

జార్ చ కాజీర్ల నాశమ్ | భంగ శ్యాసాది పీక్కా_సరజఠ ర 

మహా శ్యానహృ |డ్రోగనాశమ్ | భృంగాఖ్యం చై కబాహుంసక 

లగదహరంభావితంపూజ్య పా దై §ః 

తౌ, లవంగపు'చెక్కు 1 భాగము నాగశకేసనరములు 2 భాగములు యేలకులు 

ఓ భాగములుమిరియాలు 6 భాగములు పిప్పళ్లు 16 భాగములు శొంఠి 82 భాగములు 

* డొమ్యడోలుగడ్డ 64 భాగములు యిటుల వీనినిచూర్లము జేసీ దానికిసమము పంచ 

దారగలిషి వుష్ణోదకముతో చేనివుప్ప్ల ధారలతో చేని సేవించినకఫమువీ క్రయ పాండువు 

గుల్మము పురాణజ్వరము మూలవ్యాధి అరుచి అజీర్ణ ము భృంగశ్వాసము యెక్కి_కు . 

జ్వరము నుదరరోేగము మహాశ్వాసము టొమ్మునొప్పీ యేుకచా హు జనితవాతరోగము 

యీ మొదలగు 'సర్వరోగములు పహారిం-చచునని పూణ్యపాదమహర్షి వచించెను, ఇడిలవం 

గాది చూర్మ్యము, 

పురాణజ్వరయయాదులకు ఏలాదిచూర్ణ ము, 

శ్హా! [పూజ్యపాదీయే] ఏలాత్వక్సతనాగామరిచ మగధజానాగర। 

కుందురువ్క_మ్ | తక్కోోలకోస్టజాతీ ఫలమవమృుతలతా సా? 

భూనింబవానాః | 4 చవ (తావోక-చోరం మలయజఖదిర ంథీ.ర 

వారం[ప్రియంగుః | హీ) బేరంధాన్యజాజీశతకుసుమువవా ఛార్జి 

అవన అన వానాలనొపనాల నాననానం అనా అబననానానాలన్ 

* ఇదే “పెన్నేరుగెడ్ద యనియు జెప్పబడును, 
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ముస్తాశ్చతి క్రమ | సర్యంసమ్యుక్పు చూర్ణ ౦ నమసితనహితం 

ేష్టపి _తృజ్యరఘ్నమ్ | పిత్తంవై పాండురోగాక తృయమదగుద 
జారోచ కాగుల్మృజీర్ష మ్ | హంతి శ్వాసాదిహి ద్యాజ్వరజఠర 

మహా కానహృ్మ ద్రోగనాశనమ్ | ఏలాద్యం యోగ రాజంసకల 

జనహితం భావితంపూజ్య పా దైః 

తా, ఏలకులు ౫ దాచిని చెక్క ఆకుప తీ నాగ కీసరములుదురియాలు పీప్పళ్లు 

కుందురుష్కుము తకో్క్క_లము చంగబ్వకోమ్టు జాజికాయ తీప్పసత్తు నేల వేము అడ్డ 

సరపు యీనెలు యష్రిమధుకము దీప దాత కచోరములు (శ్రీగంథము చం డనెక్క 

మనుబాల వేళ్లుపేంకణము కవరు వేరు కొతి మెర్లు జా జ్ మొగ్దలు చామంతులు వసగంటు 

భారంగితుంగముస్తెలు కటుక రోహిణి వీనిని సమభాగములుగా (గహీంచి నూత్ము 
చూర్లముచేనీ దానికి సమము పంచచారగలిపి వుస్లోదకముతో సేవించిన శ్లేష్మపీ క్త 

జ్యరములు పిత్తము పాండురోగము త్నయకోగయు మదము మాలవ్యాధి అరుచి 

గుల్మము వు రౌణజ్వరములు శ్వాస కాసలుయొక్కిిళ్లు అంతర్హతజ్వరము మహాశ్వాసము 

జోమ్మునొప్పీ యివినశించును, ఇదియేలాగి చూర్మమన బడును, ఈ శేస్థ మై నయోగము 

సర్వజనులకు హీతకరమని పూజ్యపాదమఘహర్షి వచిం వెను, 

ఏకాహి కాదిజ్వరములకు సిం బాదిచూర్ష ము, 

క్లో॥ నింబషత్రవరావ్యోహ యవాసీలవణ(త్రయమ్ | వోరోదిగ్వ 
ప్నీరామేమ|త్రినే(క్రక్రమశోంశకా౯ా | నర్భమేకంకృతంచూ 
రం (ప్రత్యూయేభ తు యన్నరః | యే కాహికంద్యా గ్రహీకం చ 

తదా(త్రిదివనజ్వరమ్ | చాత్తుర్థికంయమహాఘోరం నతతంనసంత 

తందివా | ధాతుస్థంచ (త్రిదోపోత్గం జర ౦హంతి ననంశ్రయ £॥ 

తా, వేపాకు 4 భాగములు (తీఫలములు రి భోగములు (తీకటుకములు 

కీ భాగములు ఓనుము నీ భాగములు మూడువిభములయి నలవణములు లీ భాగములు 

కూరము శీ చాగములు యిటులవీనినన్ని టిని నొకటి గాజేర్చి చక్క-గా చూర్లముచేని 

(పాతః కాలమునందు-ఖ తీం చిన యుకాహీిక చా్య్యాహిక (త్యాహ్క చాతుక్థికజ్వర 

త్ 

* ఇదే లవంగ పుచెక్క.. 
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ములు దారుణమెన సతత నంతతజ్యరములు దివాజ్వరము ధాతుగ తజ్వరము (తీదోష, 

జ్వరము ఇవి యన్ని యు నివర్తించును, 

జరములకు సుదర్శన చూార్ల ము, 

న్లో! కాలీయకంతురదనీ దేవ గాకవచాధునమ్ | అభయాధన్యయా 

సంచశ్చంగీకు[డామవోా సధమ్ | (తాయంతీ పర్పటంసనింబం 

(గంథిక ౨ ంళచాలకంశరీ ! పొౌష్క_రంమాగ థి ఢానుగార్యా కుటజంవము 

ధుయహవ్ట్ కా! శీ(గూద్భవం సేంద్రయవం నరీదార్వీకచంద నమ్ | 

పదకం సరళ అరత్వచం సౌరాష్టి ) కాస్టిరా |! యవాన్యతివిపా 

బిల్యంమరి చంగంధకత్రకమ్ | ఛా|తీగుశూచీ కటుకంనచి [తక 

పటోలకన్ ॥ కలళీచె వైవనర్యాణి సమభాగానికారయేత్ | 

నర్వ[(దన్యన్య చార్గంతు కై రాతంనం (పకల్పయెత్ | వత 

త్పుడర్ననంనామ ష్య రాస్ట్రంతి ననంశయః | పృధన్లోపాంశ్చ 

వివిధా౯ సమస్తా౯ విషమజ్యరా ౯ | (ప్రాకృతంసనై. కృతంచాపి 

సౌమ్యంతీశ్ల్య మథాపివా | అంతర్గతం. బహాస్టంచ ని రామంసామ 

మేవచ! జ్వరమసష్ట్రవిధంహంతి సాథ్యా సాధ్యమథాపివా |! నానా. 

దోపోద్భ వంచయివ వారిక్ మ హభనంతేఛా | విరుద్ధ భవజభవం 

జ్యరమాగున్యపోహ తి | వీ గనంయకృతంగుల్మం హంత్య 

వశ్యంననంశ యః | యథాసుదర్శనం చకందానవానాంనిషూ 

దనమ్ | తథాజ్య రాణాంన ర్వేషామిద మే వనిగద్య తే [ 

తా, మౌనిపసుఫు పసువు దేవదారు వస తుంగముసస్తైలు కర క్క్కాయదుగరద 

గండి కర్క్మాటకక్ళంగి 1 వాకుడు కొండి కలు కౌనుగు సర్బాటకత చేయు (గంధి 

తగరము వట్టి వేరు భీహోర మేం ౧ వుష్కురమాలము వీప్పళ్లు చాగకొడి-సె యస్టివముభు 

కము మునగ విత్తులు కొడిపుజా చల్ల వీల్ల గడ్డలు (మౌని చందనము పద్మకవ 'ుజేవ 

దారు వట్టివేరు లవంగపట్ట కో? భాయి ముయ్యాకుపాన్న కర రాసానిమమము అతివన 

మాశేడు . మిరియాలు నంధప పలి య సిరికె తిప్పతీగ కటుక నోహిణి చిత్రమూలము 

పొట్ల నక్కతోక పొన్న వీనినన్నిటిని సమభాగములుగాచేర్చి దీనిలో సగము నేల 

వేమునుచేర్చి దార్ల ము చేయవలయును, ఇదిసుదర్శన చూర్ణమనబడును, ఇది ప త్యేక 
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సరర్టిడ్యుర ములకు జ్వర ఖై రవమార్ష ము, 

దోషములచే జనించిన జ్వరములు విషమజ్యరము (పాకృతజ్వరము నిరామజ్వరవ 

సామజ్వరము సాథ్యజ్వరము అసాధ్యజ్వరము పలు దోషముల చే జనించిన జ్వరన 

లు జలదోషమువలన జనించిన జ్వరము విరుడాషధము వలన జనించిన జ్వరము జ క్రీ 

వాము యకృత్తు గుల్మమీ యీమొవలగు రోగములను నుదర్శన చక్రము అసురులన 
నళింపచేసీ వటువ లచే నశింపజేయును, 

క్లో॥ నాగరం్యతాయమాణాచవిచుమందమరాలభా | పథాముస్తాః 

' వవాడారువ్యాఘ్రిశృంగీశ తావరీ || పర్ష్నటం విప్పలీమూల' 

విశాలాష్రష్క్రరంశటీ | మూ ర్యాకృ స్టా హరి దే జ్వేలో ధ్రచం 

దనముత్సలమ్ | కుటజన్యవరంవల్క_౦ యస్ర్రామధుకచి(తకం | 
కోభాంజనం బలావాతి విషాచకటురోహీణీ ॥ మునలీ పద్ద 

వాష్ట్రంచయవానీశాలపర్లి కా | మరిచంచావమృ తొ బీలంచా 

లంపంకన్యపర్సటీ ! 'తేజప్మతం త్వచంధా | త్రీప్ఫశ్ని పర్టీ పోల 
కమ్ | గంధకంపారదంలోవా మ(భకం చమనళ్ళిలా ! ఏతేపాం 

నమభానచూర్ల మేవం ఏనిర్లి శ్ | తదర్ధం[పవీ, పే త్తత్ర 

చార ర్ల ంభూనింబనంభ వమ్ [ మూ, తానున్య,పయుంజీతదృష్ట్వా 

దోప బలాబలమ్ | భూర్షంతై “రవసంజ్ఞ ంతు జ్య రాన్ల ంతినసం 

శయ | పృధద్దోపాంక్చవివిధా౯ సమస్తా౯ా విషమజ్యరా౯ | 

ద్వంద్యజా౯ నన్ని పాత శాల మూనసానవపినాశయీత్ ॥ 

(పాకృతంవై కృతంచె వ సౌమ్యంతీశ్ల మథావివా | అంతర్ల్షతంబ 

హీఃస్థంచనిరామంసావా మేవచ || జ్వరమష్ట్రవిధం హంతిసాధ్యా 

సాథ్యంనసంశయ; | నానాదోపోద్భవం వై వ వారిదోషభవం 

తథా | విరుద్ధ భేషజభవం జ్యరమాశువ్యపోహతి | అగ్ని 

మాంద్యయకృత్ వీపూ పాండుగోగమరోచకమ్ ! ఉదరా 

క్వాం|త్ర వృద్దించర క్ష కపి _క్తత(గా మయన్ | శ్యాయధుం చశిర 

శూలం వాతామయగుజాంచా చేత్ | జ్వర న 7 రవనంజ్ఞ ంతు 

దైర వేణకృతంశుభమ్ I 
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తా, నోొంఠి కలు గానుగు చేము దుదర గొండి కర క్మా_యను తుంగముసస్పెలుపస 

దేవదారు. వాకుడు కర్కాటకళ్ళంగి పిల్లి పీచర పర్పాటకము "మోడీ పావర వుష్కు_ర ' 

మూలము కచోరములు చాగపిప్పళ్లు పసువు మౌనిపసుఫు లొద్దుగు చందనము నల్ల 
కలున కొడి "సెవిత్తులు లవంగపట్ట యష్విమధుకము చీతమాలము మునగ ము త్రవ ఫుల 

ము అతీవస కటుకరోహిణి చేల తాటిగడ్డలు సద్భకౌస్ట్రము కపరాసానిఓమము కోల 

ఫొన్న మిరియాలు తీప్పతీ7 లేకమాశేడు పద్మకము పర్పాటకము 'తేజపత్రము 

లవంగ పుచెక్క_ఉసీరికె చేలపొన్న పొట్ల శుద్ధిచేనినగంథకము రసము లోవాభస్థుము 

అ భకభస్థయ మణీశిల వీనినన్నిటీని సమభాగములుగాచేర్చి చక్క_గా చూర్షము 

చేసీ దీనికి శై భాగము సేం వేమ చూర్లము కలిపి దోషబలొనుఫారము గా (బయో 

గిం చిన వాతపీ త్ర'శ్తేష షు దో పుములు ద్వంద్వదోషము సన్ని పాతదోషము విషమజ్యర 

ము |ప్రాకృతము. వె కృతము 'సౌమ్యము తీక్ల యు అంతర్జ్దతము బాహ్యుము నిరామము 

సామము సా ధ్యాసాధ్యజ్వరములు నానాదోషములవలన జనించిన జ్వరములు జల 

దోషమువలన జనిం-చినజ్వరము విరుద్ధౌనధమువల నజనిం చిన రోగము అగ్ని మాంద్యము 

యకృత్తు ప్ల వీ హూము పాండువు అగోచకము ఉఊదరరోగము ఆం క్రవృద్ధిర క్త కపి త్రము 

చర్శరోగము నాప్రు శీరళ్ఫూల వాతగో౫ము వీటినన్ని టినివారింప పజేయును ఇద్నిభిరవ 

చూర్లమనబడును, ఇది భెరవునిచే జెప్పబడినది 

నర (జర ములకు ఆమల క్యాది చూర్ణ ము, 

శో ఆమలచిత్రకంపక్ఞ్యా పిప్పలీపై సె ౦ధవంతథా | 

చూర్ష్మ తోయంకణో క్టేయః సర్వజ్వుర హా రఃపరః | 

"భేదీరుచికర శేవ్మహం తాదీపనపాచనః | 

తా, ఉసీరికె చిత్రమాలము కరక్కాయ పిప్పళ్లు సెంధవలణము వీనినన్ని క 

నొకటిగ జేర్చి చేయబడిన చూర్లము 'సర్వజ్వరములను పోగొట్టును, దోషములను భేది, 

చును రుచిని ఫుట్టిం చును శేష వృమును పో కొట్టును, అగ్ని దీపనము జీర్ణము వీటిని కలు) 

జేయును, | 

దుష్టజ్యరములకు హరీతక్యాదిచూర్ల ము, 

న్లో హరీతకీనింబషత్రం నాగరంగసై ంభవోనలః | 

ఏపాంచూార్డ ంనడాఖాచదే దుర్భలజ్యర శాంతయే! 

| 
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తా. కరక్కాయ వేపాకు శొంఠి సెరభవలవణము చి త్రమాలమువీని చూర్ణ 

మును సేవించిన జలదోపమువలైన జనిఠచీన దుష్ట్వారములన్ని యు ళమీంచను, 

దుష్టజలజనితజ్వరమునకు కిరాతాదిదూర ము, 
న ళం 

న్ కిరాతతికా తివృ దంబుపిప్పలీ విడంగవిశ్యా కటుదరోహిణిర జః | 

నిహంతిలీఢంమధునాతినత్వరంసుము _స్తరందుర్ణలదోహజంజ్యరమ్ 

శౌ, నేలవేము తెగడ నీరుపిప్పళ్లు వాయువిడంగ ములు కొంఠి కటుకరోహీ 

ణీ వీని చూర్షమును "కేసనవో నాకించిన దుష్టజలదోషముచే జనించిన జ్వరము ఆతి 

శీఘ్రముగా నివర్తించును,, / 

జర్టురములకు లాతాది తైలము, 

వ్ 

_ నిశాదారు కాంకికు స్టా బ్బ చందనమ్ | నమూ ర్య్వారోహిణీరా 

స్నాశ జాహ్వ్యామధున్రై స్సమమ్ | సిద్ధ ఐలాయాదికంనామ తల 

ముంగేనగేవితమ్ | నర్వబ్వర గ హోన్నాద .మూర్చాపస్మార 

నాశనమ్ | యవ రాతసభూతఘ్నంగర్భిణీనాంహితంవిదుః | 

శ్లో! లాతశారననవం'తై లం జై లాన్ము స్తుచతుర్లుణమ్ | అశ్విగంధ 

& 

తా, లక్క వీసెకు తెచ్చి 4 వీసెల ఉదకముపోసీ చాతుర్భాగావవేషయుగా 

కపాయముకౌచి వడియకట్రిఅక షౌాయమునకు సమమునూనె నాలుగింతలు ఆవు పె 

రుగు. మోదినీళ్లునొకబానలోబోసీ “పెన్నే రగాడ్డ |మానిపనుపు చేవదారు చెక్కు రేణు 

కలు చెంగల్వకోన్లు తుంగముస్తెలు (శ్రీగంధము చాగగడ్డలు కటుకగోహిణి దుంపరా 
శాలి 

ష్ట్రగు సదాపాకు అతీనుధురము ఇవి (ప త్యేకము ] తులపమాణము చూర్ణ ంచివేనీ 

ఎలైలపక్యమున దించుకొనవలయుసు, ఇడి లామాది తేలమనబడును, అభ్యంజనా 

దులచే సమస్తజ్వరములు (గవాపీడ ఉన్మాదయము మూర్చ అపస్మారము యతరాతృస 

భూ తాదిఫీడ వీటిని వారింప జేయును, గర్భిణీ శ్రీలు మిగుల హీతకర మె నది, 

శ్రీతజ్య రాదులకు హాసి కరి కె లము, 
వాల పైప ర 

న్లో! హా _స్తికర్టీ బరాదుస్పృక్నీ లీరాస్నాసుర(దుమైః |] గాంధారీనహా 

చేవీచతులనీసింథువారకః _॥పృథగ్లశ ఫలంకుణ్ణం జలదోోణే 
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విపాచయేల్ | చతుర్చాగావశేసేసి౯ శైలం వస్థద్యయం 
భి గో సఖ ఎ 

న్నీపేత్ ॥ గంధారిన్వరనం తై లం తుల్యంత| కాఢథ కద్భ్యయమ్ | 

లామౌయాన్యర సంవై వె లంతుల్యం ప్రదాపయీత్ వత్స 
షష, Qe కా 

కాతివిపొముస్తారాస్నా కాంతీపటోలికా | కుష్టకై దర్యకృమి 
జొ ధి 

జిత్బారాదార్వీకటు(త్రయమ్ | పిప్పలీమూల చవికా లశునం 
అర్య ఖో ' గృహధూమకమ్ | పృథక్కర్ష విమార్యా క శ నై ర్భృద్వగ్ని 

నాపచేత్ |; యాలేనరత శోతాయనవవస్త్రేణపేషయేత్ | 
Fy ఇగ జం జ్ త తైలం శేష్టమ భ్యంగ పా నేననవకర్షుసు | భీత్రజ్యరం నిహం 

త్యాశు పురాణజ్యరమేవచ | ఏకాహికం ద్య్యాహికంచ 

(ఆ్యాహికంచ చతుర్ణకమ్ | విషమంచ (త్రిదోవంచ. హంతి 
నత్యం ననంశఛయః ॥. 

తౌ. బలురక్క_నీ 4 వీసాలు ముత్తీవపులగము తీటకనీంది నీలిజేళ్లు దుంపరా 
స్నముదేవదారు త క్కడ సహాదేవి తులసీ వావిలి వీటిని |బత్యేక |పత్యేకము ]0 ప 

లముల. చొప్పున (గహించి తునకలుచేసీ శ పళ్లు నీళుబోసీ చతు ర్భాగావ శేషము గా 

కషాూయముకెచి దానిలో 2 (ప్రస్ధములు నువ్వులనూనె త క్కె_ దాకఘసస్వరసము 2 డస్థ 

ములు తేకము 2 అథకములు అక్కస్వరసము 2 (ప్రస్థములు వీటిని చేర్చి కౌచవ 

లయు కెగున పుడందుకొడి సెపాలవిత్తులు అతిరస తుంగముస్పెలు దుంపరౌాస్నము 

శీణుకలు వెట్టీపొట్ల చంగల్వకోస్హు కరివేపాకు చాయువిడంగములు అగరు శొంఠి 

(మానిపసపు | తీకటుకములు ఓనుము చితమాలము లవంగ పుచెక్క_ కటుకరోహీణి 

కచోరములు అగరుచెక్క_ మంజిష్టి సదాప తక్కోటలాలు గంటుభారంగి మోడి 

చవ్యము వెల్లుల్లి కరుభూపము వీటిని (పత్యేక (ప త్యేకము కర్ష (పమాణముగహీం చి 

చూర్షముచేనీవై చి మృద్వగ్ని చే మెల్ల గపక్వము చేసీ నూత నవస ముచే వడియకట్టవల 

యును, ఈ తెలము అభ్యంగము పానము మొదలగు కర్మలయందు మిగుల (శేష 

నది, ఇది శీతజ్వరము పురాణజ్వరము ఏకౌపహీకము (త్యాహికము ద్వా్య్యాహికవ 

చతుర్ణకము విషమము సన్ని పాత[ము వీటిని నిస్భంశయముగా హరింప జేయును, 

నర్వజ్వరములకు అంగారక లే లము, 

న్లో మూ ర్యాలాత. హరి చ్వేజ్వే మంజిస్థూ సేం(దవారుణీ | 

బృహతీ మై ంధవం కుస్టంరాస్మామాంసీ న తావరీ॥ 
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అరనాళాఢ శేనైవ తైల (ప్రస్టంవిపాచయేత్. | 
౫ లమంగారకంనామ నర్వజ్వరవినాశనమ్ ॥ 
యా 

తా, చాగలక్క_ పసపఫు (మానిపస పు మంజిప్టి ెద్దపా పర నేలములక సెంథ 

వలవణము చంగల్వకోష్టు దుంషరాస్నము, జటామాంనీ పిల్లి పీచర ఏటినిచేర్చి ఆభక 
రంగి 

(పమాణము ఆరనాళముతోడ ] ప్రస్థము సూనెబోసీ పక్యము చేయవల యును, ఇది 

అంగారక తే లమనబడును, ఇది సమ_స్గజ్యరములను పోగొట్టును, 

జ్యర ములకు లావోొది పే లము, 

న్లో! లామోహరి(ద్రామంజిస్టాకల్కై. స్తెలంవిపాచమేత్ | 
పడ్డుజేనారనాశేన దాహళీతజ్యురాపవాం | 

తా, లక్కు_ పసుపు మం జిష్టై వీటికల్క_మును చేర్చి 6 భాగములు ఆర నాళ 

ములో _తె లమునుపోసి పక్ళము చేయవలయును, ఇది తౌపజరము శీతజ్వరము వినిని 

బోనొట్టును, 
ల్ 

విషమజ్యర ములకు మహాలావోది తే లము, 

న్లో లామోర సాఢ శవస్థం తై లన్యవిప చేది వక్ | మస్వాఢకనమా 
యు క్ర్రంపిష్ట్వాచా (త్రనమారభేత్ '॥ శరఫుప్పాం హరిదా౦ంచ 

మూ ర్యాంకుష్టం సా రెణుకమ్ | క్ర టుకాంమధుకం రాస్నామశ్వ 

గంధాంచదారుచ | ము_స్తకంచందనం వై వ పృథగతునమాన 

వై! దమ ర్నేత్ స్తుతచ్చిద్ధ మభ్యంగా న్నారు తాపహమ్ 

విషమాఖ్యాక్జ్యరా౯ సర్వా౯ ఆస్వేవ్యపశమంనయేత్ 

సంళ్యానంతు (పతిశ్యాయం కండూడార్లంథ్య గారవమ్! త్రిక 
పృష్టుకటీళూలం గాతాణాంకుట్టణంతథా 1! పాపాలక్షీప్రశమ 
నం సర్వ్యగహ నివారణమ్ | అశ్వి భ్యాంపెర్టితం,శేష్టం తైలం 

లాకూదికరమహత్ |! లామోయాఃపక్షుణంతోయం ద్య 
వింగతివారకమ్ | పరిసాన్యజలం(గాస్యాం కింవాశ్వాధ్యం 

యభోదితమ్ ॥ 
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తా, ఆఢక| పమాణము లక్కర'ససములో నువ్వులనూనె శ (పస్థముపోసీ పెరు 

గుమోదినీళు అథ [పమాణముచేర్చి సదాప చాగ చంగల్వకోష్టిం రేణుక లు కటుకరో 
కంట్రీ యష్టైమధుకము దుంపరాస్నము “పె న్నేరుగడ్డ దేవదారు తుంగముస్తెలుచందన 

ము వీనిని ఇప త్యేకము అకు పమాణముగహించి కల్క_ముచేసీ దానిలో చేర్చిపక్వము 

చేనువలయును, దీనిని అభ్యంగము చేసికొనిన వాకము సను స్ప విపునుజ్వర ములు 

ఇవిశీ ఘముగా శమించును. మటియు కౌసము శ్వాసము పీనపము రోరద దుర్హంథము 

గురుత్వము ముడ్డిపూస వీఫునడుము వీనియందలిళూల అవయవములయందు పోట్లు 

ఇవియన్నియు నివ_ర్థించుతు, సాపము అలత్మీ 'సమ_స్హ్మ గవాపీడ ఇవియును శమిం: 
చును. ఇదిమహో లాతాది తేలమనబడును, అశ్వినీ దేవతల చే నిర్మించబడినది. మీగుల 

(శేస్టమెనది, లక్క_ను 6 భాగముల ధికముగనుండు ఉదకములో వె చి మర్చీంచి 21వ 

పర్యాయము వడియకట్టి గాని లేక లక్క_ను నలియ గొట్టి ఎనిమిదింతల ఉదకములో 
వై చి పొదావశేషము గా కషాయముకొచి గాని యొత్తుకొనవలయును, ఇది లక్కు. 
రసమనబడును, | 

శీత్రజ్యరమునకు కట్టర తై లము. 

నో సువర్చికా నాగరకుష్ట మూ ర్యా లామౌ నిశాలోహిత య్ట్ 

కాభిః |! తె లంజ రేషడ్డుణ త క్రసిద్ధ్గ మభ్యంజనా చ్చీతవిదాా 

మత్స్యాత్ | దధ్నస్పసారకస్య్యాత్రత (క్రంకట్టరమివ్యు లే 

తౌ, సువర్చికౌ శొంఠి చంగల్వకోష్టు చాగ లక్క పనుప్రు ర_క్షచందనము 

యస్టిమధుకము (తెలము వీటిని 6 భాగములధికముళనుండు మజ్జిగలో పక్యము-చేయ 

వలయును, ఇది అభ్యంజనమువల న శీతజ్వరమును పో నొట్టును మోగడతోగూడిన సె 

రుగులోనుండి తీయబడిన మజ్జిగ కట్టరమన బడును, 

ఏకాహిా కాది విపనుజ్వర ములకు మహాకట్టర తలము, 

శ్లో! శుకారనాశే దధిమస్తుతతై 9: ఫలాంబుభాగేనసమంహి తై 

మ్ |) కృషహ్లాదికలై,. రృదువహ్నిసిద్ద మభ్యంజనంవాతక ఫ 
గ్ 5 7 జో జ్య రాణామ్ ఏకాహికద్విత్రిచతుర్ధ కానాం మా సార్గమాస 

ద్యయమాాసికానాం | నివారణం తద్భిషమజ్య రాణాం తె లంతు 

షట్క_ట్టరకం మహత్నా్యాత్ | 
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తౌ. శుక్తము ఆర నాళము పెరునమోదిమోగడ! మజ్జిగ తీఫగోదకము వీటికి 

సమము గా ,రేలయు వినినన్ని టి కిని చర్చి దానిలో కృష్ణాదికల్కం మును అనగా, 

“కృ స్తా చితకపడ్డ్ల్ర్శంధావానకం చవిషాఘనమ | 

(గంధికై "అవాతివిపహ+ "రేణుకంచకటు[త్రయమ్ I 

యవాననో _న్తనివ్యా ఘ9భూనింబం బిల్వచందనమ్ | 
భా శ్యామాళివాధా క్రీ స్టిరామరార్యానజీరకా ॥ 

నర్షప పం పీంగుకబుకీం విడంగంచనవమూంశకమ్ | 

fe వి స్స్ లక ం నో ఎపహుక్షృ స్ఞూ దిక్ నామ గణా జ్యురవీన సస ॥ 

అ నెడివచన పకారము పీప్పళ్లు చిత్రమాల. నస అడరసము మంబిపిడుంగను సే 
on Gs © చీ 

లు (గంధితగరము ఏలకులు అతీపస రేణుకబు. |తీకటుకములు కురాసాని ఓమము 

దాత వాకుడు శేల వేము మారేడు చందనము గంటుభారంగి కరక్కాయ ఉఊనిరి కె 

ము య్యాకుపొన్న బా జీలకెట్ట ఆవాలు ఇంగువ కటుకరోహిణి వాయు విడంగ ములు 

ఒన్న అతా వీటిని సమా౦శము: బు-గాచర్చ నల్ల సుగంధిపాలకల్క_ముపోని మృద్వగ్ని చే సిద్ధము 

చచువలయును, ఇని సృృహత్క_ట్రర_తెలమనంబడును, డినినభ్యంజనము చేసికొనిన 

వాకకష్టబ్వరములు ఏకాహిక ద్వ్యాహాకము (ఛ్యాహికము బా వాతుర్ధి కము మొనీకము 

అర్ధమొని సికము మౌనద్వ్యయము యీమొవలగు జ్యరములన్ని యు నోవ _రించును, విష 

మజ్వర ములను పోగొట్టును, 

వషమజ్వర ములకు బృహత్చిప్పల్యాద్నితై లము, ॥ 

శ్లో పిప్పలీము_స్తకంధాన్యం మైంధవం[త్రిఫలావవా | యవాసిచా 

జమోదాచ చందనంపుష్క_రాహ్యయమ్ | శట్నీ దాకోగవా 

తీ చశాలిపర్ణీ త్రికంటకమ్ | భూనించారిష్టవష్యతాణి మహోనిం 
బంనిదిగ్సి కా! గుశూ చీవృళ్ని పర్టీ చబ్బహతీదంతిచిత్రకా | ఛార్వీ 
హర్మిదా/ వృషమోన్లుం పర్పటుగజపిప్పలీ | వళేషాంకార్షి వై ః 
కలా స్తైల్మపస్థవీపాచ యేత్. దధి కాంజికత శై | శ్నమాతు జూ ర 

లుంగరసై స్త నభా | స్నేహనూ,[ తా నమ రేభి శనై ర ్రలద్పుగో 

నాపచేత్ | సిద్ధ మేతత్స ) యో _కృవ్యం ర్ల జర ముషోహాతి | 
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ఏకజంద్యంద్వజం చై వ రోష (త్రయసముద్భవమ్ | నంతతంన . 

త తా న్యేద్యు సృృతీయక చతుర్ధ కా౯ | మవూనజంపతజంచె వ 
వాలిన pp యా 

చిరకాలాసుబంధినమ్ | నర్వాంస్తాన్నాశయ త్యాశు విప్పల్యా 

ద్యమిదంమహాత్ || 

తా, పిప్పళ్లు తుంగము సైలం ధనియాలు 2 ౦థధవలవణము (తీఫలములు వస 

కురాసాని ఓమము అజామోదము చందనము పుష్క రయాలము కచోరములు (దాతు 

పాపర కోలపొన్న పల్లేరు నేలవేము వేపాకుసెనువేప వాకుడు తిప్పతీ? నేలపా 

న్న చేలములక దంతి చితమాలము మౌనిపసుపు వృషమూమ్లము సర్పాటకము ఏనుగ 

పిప్పళ్లు వీటిని (ప శ్యేకము కర్ణ (ప్రమాణము చొప్పున (గ్రహించి కల్కముచేనీ ] |ప్రస్థ 

ము_తె లములోకలిని పెరుగు కాంజికము మజ్జ 7 బూతులుంగర'నము నీటిని ప త్యేకము 
వ జో రె ఆల వష అము జ్ అగ మం ఒకొక _పస్థమువ్ పున చర్చి మబ్ల గ మృడ్యన్ని చి పక ము చయవల యయును, ఇది 

మవాత్పీప్పల్యాదితె లమనబడును, జ్రీనిని 1 పరోగించిన జీర్ణజ్వరము ఏకజము ద్వంద్వ 
రీ లీ ఛీ యా టు న 3 రో 

జము (తిదోషజము సంతతము అ న్యేగ్యుః తృతీయకము ' చతుర్థకము మౌానజము పతృ 

జము చిర కొెలానువర్హి మొదలగు జ్యురముల న్ని యు నివ_్థించును 

ఏ కాహీ-కాదిజరములకు లాయాభూతాంకుశ తైలము, 

క్లో! భూత్నాఘ్నస్వరసంపస్థమజాశ్నీరంచతత్పమమ్ | భృంగీనిర్లుం 
డికావైవ  తక్కారీతులనీద్యయమ్ 1 ' అశ్వగంధీ కాక్షజంఘీ 
హస్తికర్టీ శ తావరీ | లాయ రసనం|(ప్రయోాజ్యంతు బలాతైలా' 

ఇక ంతభా। ఏ తేపాంన్యరసం గ్రాహ్యం ప్రనంప్రస్థం పృధక్సృ 

థక్ | శనై ర్భృద్వగ్ని నాపక్వా కల్క_ (ద్రవ్యాణి దాపయేత్ | 

కటుకో రీరలశునం చందనం చేవదారుచ | (క్రిమిఘ్నమరిచం': 

ముసా వపంచకోలం (తిజాతకమ్ | ఏతాపాంకర్ష మా[తాణితైల 

యున్తేనయోజయేత్ | ద్భిదండాన్నవ్యవ | స్తేణ పిష్టస్యాద్బ 

హుపీడయెత్ |! పానలేపనన స్వేన పురాణజ్యరనాశనమ్ । 

ఏకాహికంద్యా్యాహికం చ త్యాహికంచతుర్ధ కమ్ | పయోంత 

జర దూ సాంతం వర్షాం తేతిజ్యరంహరమ్ | నర్వం త్రేవిషమం 

హంతి శికూసనాంపరమాషవధమ్ ॥ 
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తొ, మహావీరాఖ స్వరసము 1 (ప్రస్థ్రము మేకపాలు 1 (వ్రస్థము గుంటగ లగ 

రాకురసము' 1 (ప్రస్థము వావిలియాకురసము ] ద్రుస్థము తే కె క్కె_డాకుర సము 1 పస్థము 

భూతులని వేళ్ళ కషాయము 1 (పస్థముమం చితుల నీ వేళ్ళ కషాయము ] పట్టము పెన్నేరు 

గడ్డ లరన ము1 (ప్రస్థము చీకి వలగాక[కరనము ] (పస్థము బలురక్క_ నీగడ్డర'సము hs 

స్థము పిల్లి గడ్డలరస సము 1 (ప్రస్థము చతుర్థావ శేషము గాకో చి వడియబోనుకో బడిన అ 

కక సాయము ] (వస్థము చిష్టైాముదము 4 (ప్రస్థములు ఇటుల వనినన్నిటిని 1 బానలో 

బోనీ పక్యమగువరకు కాచి అందులో కట-కరోహిణీ వట్టి వేళ్లు తెల్ల గడ్డలు |కీగంధథ 

ము జేవదారుపట్ల వాయువిడంగములు మిరియాలు తుంగము స్టైలు పంచకోల్తములు 

శ్రీజాతకములు ఇవి (ప త్యేకము ఒకొ్క-కతులముచాొప నకూర్చి (తే తె లపాకముగావం 

డినూరన వ్యస్త్రముచే వడియగట్టుకొని పానము లేపనము నస్యము పఫినియందుపయో 

అగ కా fh ne. ౧ చలీ 9 Pa గించిన పురా ణజరములు ఎకొహాకము ద్వా న్చైనాకము (త్యాహాక మూ చాతుర్ధికముప 

కూంతము మొూసాంతము వన్హైాంతము చిషమము యీూముదలగు జ్యరయుల న్ని యు నివ 

ర్థించును, ఇది శిశువులకు మిగుల హీతకర మెనది, 

జ్యరములకు హా _స్తికర్లి తెలము, 
రించి 

న్లో! హస్త్రికర్ణినమూలేన ముణ్తాదోణాంఛసీపచేత్ |! చతుర్భా 

గావ ఇేస్టికా కొల్క. (దవ్యాణి చాపయీత్ | భార రీముస్తా పర ఏ 

టంచ ద్పునరా విశ్వ భేప జమ్ | భూనింబకు ప్ర యస్టా ఫీో 

గుళూచికంటకారికా | శతావరీహరి. దాచ 1వ త్యేక ంకర్ష 

మాతకమ్ | తే. లం|ప్రస్థంపయ సుల్యం ఘటమధ్యేపనిశీ, పేత్ | 

ఖరపాకయుతం తెలం నర జర హరంపర మ్ ! ఫురాణజ్వుర 

మత్యు (గంసూతి కాజ్యరనాశ నమ్ ॥ 

శా, బలురక్క_నీగడ్డలు తెచ్చి తునక తునకలుగ తరిగి 1] ద్ర ఇవ్రమాంమ 

ఉదకముపోని చతుర్ధావ శేషము గా కపషూాయముకొ-చి వడియబోసీ ] (పస్థమునూ"నె 

1 (పస్థమ ఆవుపాలేబోని అందులో గంటుభారంగి తుంగము సైలు పర్చాటకమయు 

దురదగొండి కొంఠి నేల వేయు కోష్టు అతిమధురము తీప్పతీగా ములక పిల్లి గడ్డలుపసు 

ఫు ఇవి (సత్యెకము 1 తుల ప్రమాణము చూర్చించివేసీ ఖర పాకము గా తై లము కౌచి 
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సేవించిన సమ _స్త్వార్థములు దారుణ మై 'పురాణజ్య్వరములు తూతి కాజ్వరములు ఇవి 
నివ _ర్తిం చును, 

+ 

జ్వరాదులకు [కముకాదిరసాయనము, 

శ్లో! హమాం భోధరఠ చందనం , (తికటుకం జాతీ(ప్రీయాళుంకుహో | 

మజ్జా | త్రీణ్నిఘుగంధిజీరకయుగం శృంగాటకంవంశ జమ్ | జాతీ 

కోశలవంగధాన్యకయుతం (పత్యేక గర రద్యయమ్ || హవ్యం 

.గోకుడుపంసి తార్థతులయా ధా త్రీవకీయందలి: | వ్యూగ స్యాష్ట 

పలాన్యులూఖలవశే ఇ" సంకుట్య మార్జీ కృతమ్ | శీర స్వ్యాష్టక 

సంయుతం  కృతమిదంమందాగ్ని నాతత్సవేత్ |; ఖాబేత్ 

(పాతరిదంజ్య రామయ హరండాహ ౧చ వితృంజయేత్. | నాసొ 

స్యామీ గుద [పవాహరుధిరంయ మ్రోమకూపచ్యుతమ్ | యమా 

శీణబలతతాగ్ని విలయం ఛరి రి (ప్రమేహాన్చసా | కేతోవృద్ద్ధి 

క రంఠర సాయననర ౦గ ర్భ (ప్రదం యోపీ తామ్ | మూ(తాఘాత 

వినాశనం బలకరంఖీణాంగవుక్టి[ పదమ్ ! పూగీపాకమిమం 

(పశ_న్తదివసే కుర్యా త్తృథాభవ యేజ్ | 

తౌ, నాగశేసరములు తుంగము స్తెలు (శ్రీగంథము (తీకటుకములు జాజికౌ 

యలు పారపప్పు (తిఫలములలోనిపప్పు లవంగ ఫుచెక్క_ఏలకులు ఆకుష్మత్రీ జీలకజ్ఞ 

నల్ల జీలక జి పరి కెగడ్డలు వెదురుప్పు జాపతి.ల౮వ౦ గాలు ధనియాలు ఇవి పత్యేక వ 

2 కలముల సొపహ్కనచేరి చేసీనచూర్రము రీ పలములు రోలులోవేసి చక్క_3 
వా ౯ 

చూర్షించిన చిగిన పువక్కొ_లచూర్చము ఈ 2 చూర్షములకు రి దింతలు అవుపా। 

ఉసీరికె పండ్ల రసము బిల్లి గాడ్డలరసము ఇవి (ప త్యేకము అంజలిక (పమాణ: 

ఆవునెయ్యి కుడుపము పంచదార 50 పలములు ఇటుల వీనినన్ని టీని చేర్చిమృద్వగ్ని 

రఫాయనషాకము గావండి (ప్రాతః కాలమునందు సేవిం చినజ్యరయు సర్వాంగతాపవ 

న్నకు. నోరు కండ్లు గుదము వీనియందు ర కము (సవించుటరోప పకూపములోనుం 

రక్తము -బెడలుట్ క్షయరోగమ బలకయము మందాగ్ని ఛర్చి (ప్రమేహాము ఆర్శస్ను 

యా మొదలగు రోగములను న్లివర్టింప జేయును, శేకస్సును వృద్ధిచేయును శ్రీల 
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గర్భమును కలుగజేయును మూ తొఘాతేమును పోగొట్టును, బలము పుస్టి వీటినికలగ' 

జేయును, ఈరసాయనమును కభగినయునందుశేసీ వుచ్చుకొ నవ లెను, 

జంరములకు యెజవాలుడు 'లేవ్యాము, 
యి టు 

శ్లో! ర _కృవా తారిమూలత్వక్ సహనపలమానకమ్ | 

కుండలీదహ నంవ్యోపా కరంజమరి మేదకమ్ | 

జట్వవృతుకణా మూలంశారుణం జలవృతుకమ్ | 

తాషనం|ధువమూలంచ దవ్యాక్వే ఆేనినికీ చీల్ | 

(దోశేచతుష్ట కేతోయేపాచయేద్గాఢవహ్నినా | 

తస్మి౯ మాభథుగులై స్తులై క చేత్సూమ్మాగ్ని నాఫునః। 

క[ఇమాలవజా మోదం పీప్పలీచవ్యచాగరన్ 

దీప్య వి త్రక్షకుష్టంచవాగరం గజవీప్పలీ । 
(నణదాదువిళంగాని చూర్ణ మేపానమా-కకమ్ | 

దీపాన్ని నాపచే తృసి౯ టీ స్తామధునమన్ని తవ్ | 

పూర్వవద్ధా న్యమ ధ్యేతుపుళం దద్యాధభత యేత్ 

కర్త మా।త్రక్రమా ణేన -జ్వరంన ర్యాణీదావాజిత్ | 

గాగ్లోయనిర్హితంవాలావట స్యా ల్లేహ్యము. త్తమమ్ | 

తౌ, ఎజ్జ్బవాలుడు చెక్క 100 పలములు నల్ల ఉప్పి ] వినే చి తమూలము 

కేవీసె (తికటుకములు రీ వీపలు కానుగ చెక్క తుమ్మ చెక్క ఖట్వమనుతీ” మోడి 

మొగలింగ చెక్క ఆగవొండ వేళ్లు ఇని దినుసు కొకటింటికి 1 వీిసె ఇటులయిీదిను 

సులనన్ని టేని చానలో చేసి యెనమంచుము ఉదకముఫోనీ గాథాగ్నిచే అష్టాపశేష 
ముగా కపషాయముకొ-చి వడియబోనీ అందు పాత బెల్లము 50 పలములుకలిపినూయో 3 

గ్నిచే పాకమురానిచ్చి మోడి ఓమము పిప్పళ్లు వెవ్యము కంతి ఖురాసాని కీమము 

దిత్రమయాలము కోష్టు శొంఠి గజపిప్పళ్ళు చేనదారుచెక్క_ చాయువిడంగములంఇవి 

దినుసు యొకటింటికి 2 ఫలములచొప్పున చూర్చించిచేసి నూక్మాగ్నిచే పక్యముచేసీ 

ఏదవ 1 వీసి తేనెబోసీ ధాన్యమధథ్యమునంచు పుటంవిడి కర్ణ (పమౌణము సేవించిన 

'మ_స్త జ్వరములు తౌపము ఇవి నివర్థించును, ఇది గానేయునిచే చెప్ప బడిన ఎల్ల ' 

నాలుడు లేవ్యాము, 
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నహా దేని ఘృతము. 

శ్లో సహా బేవిరనప్రస్థం ఘృత।ప్రస్థం ని వేదితమ్ ; 

రోహిణీచ ప్రకుంచంచ వీర "ప్రస్టంవిపాదయేల్ | 

సేవితంవిషమంభాశ్ు.ం ఏరజ్వరేనిబారణ్ | 

. సరీర బలవశ్రవమ్ 

+ సహడేవియాకురసము | (వస్టము నెయ్యి | (పస్థన సు కటుకదగోహిణి 

] కంచము పాలు 1 (పస్థము యముటుల ష్స్. నెల్ల కలిపి పాకము చేసీ చిక్కు. శపాక ముగ 

వడియకట్లు కొని సేవించిన విషమన్వార ములు రూక్ష శీతజ్వరములు హరించును, ఇ 

సహదేవ. ఘృతమన బడును శరీరమునకు బలము నీచ్చును. 

ఖ్రీరహట్సల ఫఘృతము, 

శ్లో! పంచకోనై స్పసింధూ శః పలితై ౭ పయసాసమమ్ 1 
జల అగ టల ద nnd అధ 
నర్పి(పస్టంశృతంన్నహ విపమజ్వర గుల్టునుత్_ || 

తా. పంచకోలములు సెంధవలవణము మిరియాలు విట్కి సమముగా అవు 

పాలు ] (వేస్థము ఘృతము ] (పస్థతేము ఏటినన్ని టిని చే క్పకాచి సిద్ధ సీద యు చేయవల యు 

ను, ఇది కీ హాము విషమజ్వర ము గుల్మము కటిని బో ౪ొ ట్రును, 

లా 

దశ మూలషట్సలక ఘృతము, 

క్లో! అత ద్రవాంతరాను శ్తేః తీర మేనచతుర్గుణమ్ | 

ద్రవాంత రేణయాగోహీ శీర శ్న హసమంభ వేల్ | 

దశ మూవనీరే సెనర్పిః! న నవీ.రంపంచకోలకై_ క్ | 

నయా రై రృంతితత్పిద్ధ జ్వర కానాగ్నీమూంద ఆః 

వాతవి_తృకఫవ్యాథీక స్పై పోానంచాషిపాండుతామ్ | 

తౌ, దళమాలరసము ఘృతము 'శ్షీరము సంచెకోలములు వారము వీటినిచేర్చి 

సీద్దము చేయవలయును, ఈఘృతము జ్వరము కౌసము అగ్ని మాంద్యఫము వాతపి ర్త త్ర 

కో ములు కీ పాము పొండువు వీటిని పోక నుంఘృ తపాకమునందు వేరుడవ్య_చ 
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మును చేర్పునటుల చెప్పకుండినచో ఆవుపాలును 4 భాగములు చేర్చు కి” నవల యున 

(ద్రవదవ్యమును ఇప్పియుండినచో పాల నుఘ్ఫతము నకుసమము గాజేర్చు కొ నవలయు 

ఇతి శ్రీనీలకంఠ చర ణార వింద తీర్థ వ్రసౌద పారావారభోగవిహార పారీణ 

నిడిమామిడి భ గిసత్సం|పదాయ "కారాధ్య రామచేశిక శిష్య త్తమ 

నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవి ౫ కవితాభాతురీధురీణ వై ద్యజన 

శిగో భూపషణ నీలకంఠ కొట్టూరు జసవరాజ నామ భేయ 

(పణీత (శ్రీ బసవరాజీయే ఆంధ తాత్సర్యసహి తే 

అషప్రాధాతు నిదాన నాడీపరీణాలకుణ సర్వజ్వర 

నిదాన తత్సాధ్యాసాధ్యలక్షుణ లంఘన 

(కమ ప ధ్యాప థ్యత చికత్చా 

లతమేణయు కం (ప్రథమ 

(పకరణమ్, 



శ్రీరస్తు. 

బసవ ౦౦జీయ ము, 

ఆంధ్ర తా త్స ర్య ము, 

+ 
న్ 

ద్వితీ య వ్ర కర ణము. 

న్లో కృ _త్హివాసంపురా రాతి మంధకాసురభంజనమ్ | 
భర్గ్షంశె లసుతాధిశం సీలకంళమహంభ జే ॥ 

అవతరణిక॥ ఇపుడు [(గంథక ర్త *మంగళాదిని మంగళమధ్యాని మంగళం 

తాని శాస్త్రాణి పథం తే” అను అగవన్మహాభాప్యకొరవచన (ప్రకారము (గ్రంథ 

మధ్యమునందు తన కిష్టచేవతయగు ఈళ్వర నమస్కా_రాత్మక మంగళమును “కృ త్రి 

వాసం పురారాతింి” ఆను శోకముచే జేయుచు న్నాను, 

తా, గజచర్మాంబరధరుడు (త్రిపురా ంతకుడు ఆంథకాసురసంహారకుడు సర్వ 

లోక పూజితుడు పార్యతీపతీయగు నీలకంతుని నేను భ జంపుచు న్నాడను, 

న్లో (్రీసీలకంఠ వం శాబ్టీ చం[ద్రమాబనవాహ్యయ। | 

వయ్యామివృహ రోజీయ మహాంచె వైద్యశిఖామణిమ్ | 

శా. నీలకంఠవంశమచనెడ క్షీరసముదమునప ఇందుడై బసవరాజు అ; 

పేరొ..బడన చను వె వెద్య[ గం గములలో కడ్ను శేష్టం బె న బనవరా జీయమను నం 

భనునంగు 2 వ (పక రణ: మును కు చింప్రమున్నాడను, 

నన్ని పాతోత్ప ల్సి కారణము, 

న్లో! నిరూపణేనదోపన్య నిదానంకథ్య తేపురః 1 పిత్తింతుకటుకా 

పాద్యం మథురాన్లూాన రుత్క ఫా | సంక రాధ ద్ద (ంద్యరూపంతు 

సర్వజంసన్ని పాతకము | బుతుదోషగ్రహో చేశ విష పదుగ్ధాసుకో 

గ్గ 
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పతః | జనర [గహావీడాఖి రతిపావానుపంగత:ః | గర్భసా) 

వాచ్చనారీతొం నన్ని పాతసముద్భవః॥ 

తా, తొలుత సన్ని పాతేస స్వరూపమును వానికెరణమునువ చిం చెద, మిక్కు_ట 

ముగా కారమును సేవించుటవలన సీ _క్రయునుమధుర మును నేవించుటవలనవాతమును 

పులుసును సేవించుటవలన శేష ప్మమయును (పకోపించును మజటియు దానిని సంకరముశా 

నేవించుటవలన ధాతువులను ద్వంద్వరూపముగలుగుసర్వరసములకు మిక్కు_టము గా 

సేవించుటవలన సన్ని పాతములు జనిం చును, మభీయుబుతు దోషము గ హము'సోకుట 

విషసంబంభము పాలదోషుము జన్మనత్ను త్ర ఫీడ సూర్యాది (గవాపీడ ఆవీపాపము 

గర్భ సౌవము వీనివలనకూ డా సన్ని పొలేము జనించును, 

(తయోదశ నన్ని పాత సామాన్య నిదానము, 

క్లో [మతాంత శే] అన్హుస్నిగ్ధోప తిన్లై.. కటుమధుర సురాతాప 

సేవాకహామైః | కామ కోథాతిరూ వై గురుతర విశితాహోర 

సౌహిత్వక్లీకె | కోక్షబ్యాయామ చింతాగహగణ వనితా 
QQ. 

త్యంతనంగ[పనంగైః | (పాయఃకువ్యంతివుంనా మధునమయ 
డో a అ 
శరద్వర్ష కొనన్ని వాతాః || 

తా, పులుసు స్నిగోష్టము అక్యుసష్త కౌరముగల పదార్హ నేవన మద్యము ఎండ 
ధి ౯ ల థి 

ఒగరు విని శేవనవలనను కౌమ్మ కో ధములవలనను అతిరూత్ష కడుజడత్వముగల పదార్థ 

సేవనవలనను ఆకంఠ భోజనము మాంసభ తుము శీతప దార్థ సేవన శోకము శమ చింత 

వీిశాచవాథ అత్యంత (ప్రీసం భోగము యా మొనలగువానివలనను చేలము వై వెళా 

తుము ఆశ్వీజము "కౌ ర్కము (శౌవణము భాద్రపదము అను బుతు దోషములవలనను 

మనుజులకు తబు చుగా సన్ని పాతేయులు (పకోపిం చును, 

(ఆయు క్వేచే] (గవశావధ నివ కోధచింతాభీతి_స్తిరన్మృతిః 

(గ్రహాతెస్సన్ని పాత స్యాద్భయతోో మరుడా[శయః | 

తా, పిశాచపీడ పథము విషము కోపము చింతఫీతీ తిరస్కారము మొద 

లగు వొనివలనను నూర్యాది (గవా సంబంధథమువలనను సన్నిపాతముజనించును భయా 

పడుటవలన వొతజ్వరము జనించును, 
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శ్లో! కోవ[క్రోభేనవి త్తస్యాద్యాతు శాపాభిచారకౌ। 

సన్ని పాతజ్వ రాఘోరా తాన సొధ్యతమామ తా |. 

తా. కోప కోథములవలన _పెత్యము (సకోపించును, పాపముఅఖిచారమువీని 

వలన భయంకరములై సన్నిపాతము జ్వరము జనిం చును, ఈ రెండునుఅసాధ్యములు , 

నన్ని పాత సామాన్యలతు ణము, 

న! (సిద్దవిద్యాభూః] రాతె)జాగరణందివాచ కృశ తామూర్భా 

లిచాపనోమరుల్ | నీతం స్వద(పలాపనం మదతృషాహాన్యం 

చహాత్ప్సీడనమ్ | కాసశ్యాసవివాహ శే త్య జ్యరితాతృస్తాశిరో 

- రోథనమ్ | జిహ్వోదగ్ధ కృశత్వ మంగ ఫులకం స్యాత్సన్ని పాత 

జ్యే | 

తా, ర్మాత్రి వేల్కానియుండుట పగలుకృశిం చియుండుట మూర్చ గరీరము 

నందు కడుదాపాము వాతము (సకోవించియుండుట, చలి బెట్టుట చెనుట పట్టుట 

అసంగతిముగ మాటలాడుట మవము నగుట అొెమ్మునొచ్చుట లేక టథోొమ్ములో 

మండుట శ్వాసకౌసలు విదాహించుట శరీరము చల్ల వైయుండుట జ్వరము దప్పి 

శిరస్సునొచ్చుట నాలుక వీడుకవ అయొండి కృశిం చియుండుట శరీరము గగుర్చూడు 

చుట ఈ లతమణములుగలది సన్ని పాతజ్వరమని "తెలియవలయును, 

| [ఆయుశ్వేదే) నంథ్యస్థిమూర్థ్నిరు గ్రాహ క్షీతతం (చారుచి 

భ)రూః | కంఠకూజనక ర్లార్తిర కృదృగ్భుగ్ననేత్రతా | రక్త 
నిస వనంమూర్భా తృష్ణాని దాత. యోనీని | జిహ్వాదగ్ధాఖర 

స్పర్శా శ్యామార కాంగరోధితా | విపాకే మూఢ తాచేతినన్ని 
పాతద్వరాకృతిః || 

తా, కీళ్ళు ఎముకలు తలనొచ్చుట దాహము శౌత్యము తండఅరుచి దబ్బర 

లాడుట హీనస్యరము చెవులుగ డియలుపడుట కన్ను ల కొనలు యెజ్ఞనై యుండుట 

నేత్రములు (క్రుంగియుండ* టు "నెత్తురు ఉమయుట మూర్చదప్పి శాశులయందునిదుర 

బట్టకుండుట నాలుక కాలినట్టుగ బిరుసుగ నల్లగ ఎజ్జగనుండుట శరీరము బద్ధగించి 

యుండుట ఈలక్షణమలుగ ది సన్ని పాతజ్వరమని “తెలియవలయును, మజటియు నీ 

సన్నిపాతజ్వరము ముదిరిన శరీరమునకు మరువుగలుగును, 
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నో మూదవ మి[వి ఇ డో > ర [ థ్ నిదానే] (శ్రి తలవ తేజా లేజ్వరస్సా § "౮ సన్ని పాత్ 

కః |! తణేదడాహ:ఃతజేనిత మస్టినంధిశిరోరుజా | సాసావేకలు 

"పీర శేనిరు గ్నేచావిలోచనే | నన్గనౌానరుజె క కౌ కంఠళ్ళూ 
— భి A రా 

నై రివావృతః ; తందా)మోహః (పలాపశ్చ వా్థనః కాసోరు 

0 త ఇల ఒడ ఖో అలో [సో చిర్మ/మః పరిదగ్ధాఖరన్న రాజిహ్మ ప్రస్తాంగ తాపరమ్ 1స్టావ 
లి స్ట్ = వ్ ల నంర క్తపి_త్తన్యక ఖనొ న్మి[శీతన్యచ | శిరసోలోడనంత్భ ఫ్లాని(చా 

gH అదు చ న అగు = ఇ నాళ వ్యాదివ్యధా | స్వేదమూ(త్రవురీపాణాం చిరాద్దర్శనవుల్ప 

న్య | కృశత్వంనాతిగా(తాణాం(ప్రతతంకంఠకూజనమ్ | కోఠా 

సాం శ్యావర క్రానాం మందలానాంచదర్శ నమ్ | మూక త్యం 

సౌాతసాంపాతో గురుత్వముదరన్య్వ చ | చిరాత్చాకశ్చదోపా 

గాంనన్ని పాతజ్వ రాక, భ్రతిః | 

తా, జ్వరములలో వాతపి_ర్తశేష్మ సాంకర్యలతుణములు గలిగియుండినసన్ని 

పాతజ్వరమని తెలియవలయును, వానిలషణంబు లెవ్వియనిన పతీ క్షణము నదాహము 

(పతీక్షణమున కీతలము ఎముకలు కీళ్ళు శిరస్సు కొనియందు కూల కండ్తయందు నిను 

గారుట "నేత్రములు కలకచారియుందుట "నేత్రము లెజ్జనె యుండుట నేత్రములు 

క్రంగియుండుట లేక నిక్క_బొడిచికొనియుండుట ఇెవిలోళ బ్బము పోట్లు కులీ కలో 

ముండ్లుబారినట్టుండుట తంద మోహమువదురుట శ్వాసము 'కాసఆరుచిభమ నాలుక 

కాలినబొగ్గువ లె నల్లనై చిరుపై ముండ్లుభారియుండుట శరీరము మిక్కు_టము గా 

(వేలుట ర_ర్ధమిశిత్త లేకపిత్తమిశకఫలమును స్వల్చ్పము-గా ఉమియుట తలవిసురుట 

దప్పి 

మలము కొంచెము గావెడలుట శరీరమధికముగా కృశింపకుండుట కడుహీనస్వరము 

నిదురబట్రకుండుట అొమ్ములో వేదన దీర కాలముమోద చెమట మూ[తము 

మండలాకొరం బె నలుపు ఎలుపు వర్హములుగల దద్దులు శరీరముననగుపడుట .మంద 

ముగమాటలాడుట లేకమాటలాడక నేయుండుట 'చెవులువిన రాకుండుట చేత యల 

కు దృష్టి లేసండుట ఆకలి లేసండుట వాతపిత్త్సశ్రేష్మములు దీర్హ కాల ముమివపక్యం 

బులగుట ఈలతణములుగలది సన్ని పాతజ్వరమని తెలియవలయును, 
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ది వానితో న న్లో॥ (నముతాతం రే] అంగ వ్యథ శిరి రు.క్స్యా ద్రాహన్నర్యాంగ 

నేత్రయోః | చే త్రోశోణితపీ తాళ మూర్భా(భ్రాంతి (ప్రలాప 

కమ్ | హృాచ్భ్భూలం గుంభనంహీక్కా. కానస్స్యా(దోమ 

హర్టణమ్ | నన్నిపాతజ్వనేఘోలే వై ద్యోజానాతినిశ్చయత్ || 

తా, శరీరమునందు వేదన శిరమునందు పోట్లు 'సర్వాంగములు నేత్రములు 

మండుట "నేత్రము లెజ్జగ లేక పచ్చగ నుండుట మార్భ (భాంతి వదురుట తొమ్ము 

నొచ్చుట ఈ దగ్గుత్సికెండుట ఎక్కిళ్లు దగ్గు గగర్చొాడుచుట ఈలక్షణములు గలది 

భయంకరమైన సన్ని పాతజ్వరమని వైద్యుడు తెలిసికొనవలయును, 

అసాధ్యనన్ని పాత సామాన్య నాడీలశ్ణము, 

శ్లో॥ (చింతామణా) కాష్ట్రభారన్యమధ్యేతు చుంచూగమన వద్భ 

వేత ॥ కుటిలంళిథిలంమందం సూచ్మ్హంచ చపలంతథా |! నన్ని 

పాతో ద్భవానాడీ విక్లేయాసా తథాబుగై 1 

తా, 18 డు సన్ని పాతములలోను స ప్రవిభదోపయలలోను నాడి కకైలమో 

సునడుమ చుంచు చాటినటులను గుటిలముగను తెగినటుల ఖండఖండములుగ ను మం 

దముగను సూతయ్మముగను చపలముగను నడుచుచుండిన రోగి మృతి జెందునని తె 

లియోావల యును, 

మృత్యుధాతు లత ణము, 

న్లో॥ [మ తాంత శే] నొడీడమరుశాకారా దినేమృత్యు ర్థినత్రయే॥ 

తా, నడిమి (చేలికింద కడపటి (వేలికింన వాడి డనురుకమువఠల నడుచు 

చుండిన రోగి 1 దినములో గాని 8 దినములలో గాని మృతి జెందును, 

నన్ని సాతజ్వుర సామాన్య (ప్రమాణము, 

న్లో! (నిత్వనాధీయె] దోవవిబేన శ మెగ నర్వనంపూర్ష లత, 

ఆః | నని _ పాతేజ్యురో సాధ్యః కృ(ఛ సాధ్య _నృతోన్యధా 1న 

మేదివస్మేపా పీ దశ మేద్యాదశేపివా ॥ సల ాళ్నా 

ఈ డగ్గు త్తీకె అనగా - గద్దద స్వరముతో మాటలాడుట, 
అటో 

ధ్ 
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శమనం యాలిహంతివా | ఏణెశ్చ ద్విగుతై రపి మోతతో 

యచ వధఛాయచ! 

తౌ, పితాదిదోషయలు వములాదిదోషములు బద్దగించుట జాఠ రాగ్ని నశించుట 

వాతాదులయొక్క సర్వదోషములు సంపూర్ణము గానుండుట ఈలతణములుగలి స 

న్ని పొతజ్వరము అసాధ్యం బనియు దోస పవృ త్రి ఒకింత ఆగ్ని దీవనయ సర్వలతణ 

ములలో సన్ని లతృుణములు ఇవిమౌా (త్రము గలిగియుండిన కస్టసాభ్యంబనియు “తెలి 

యవలయును, సన్ని పౌతము 7 లేక 10 ]2 దినములకు కడు ఉగం భె కాంతి జెం 

దినను జెంధును, లేక జంపినను చంపును, అటు ౪"జేని।,]14 20 21 దినములకు 

శాంతీ జెందినను పెంచును, లేక జంపీనను చంఫును 

వాక్యము! హాధభవనిడానము ఆయుర్వేదము నిత్యనాధీయము 
టైద్యచింళామణే వీనియందలి (తయోదశ నన్ని పాత నిదానంబులసు 

వాని సాధ్యాసాభథ్యంబులను కాల(పమాణంబును ఉపష్మదవములను చికి 

తాను పానంబులను సం[గహిం చెద, 

సన్ని పాతనామ త త్చాధ్యాసాధ్యములు, 

శ్లో [వరాధవనిదాచే] సంధిక స్తాంద్రిక _క్చెవ దుస్పాధ శ్చిలత్త 

విభచుః | కష్టసాధ్యః కంఠకుబ్దః కర్టికో జిహ్య్టక_స్తథా | 

కష్టాత్క-ష్ట కరో: జీయో రుద్దా హోవాంతిమానవమ్ | అంత 

కోభుళ్న న త్రక్స క క్కప్టివీ పలాపకః | శీతాంగశ్చాష్యభి 

న్యాస ప్ప్లట్ప్బాథ్యా న ప్తనూరశాః। 

తా, సంధికయు తౌంధదికమం చిర్హవ్నిగామము కంఠగుబ్దము కర్షికము జివ్వ 

కము రుగ్రాహము అంతకము భగ్న నేతము ర క్షషీవి (పలాపము శీతాంగము ఆభి 

నాక్టసము అను నీ ]8 ను సన్నిపాతనామంబులు అందు 6 సాధ్యంబులు క్కి_సవి? 

మారకంబులు అంగు నంభికము తౌం|దికము చి_ల్లేవి భ్రమము జి కష్ట సా ధ్యంబులు 

కంఠకుబ్దము కల్టికము జిన్వాకము ఇవి కడుళష్ట సాధ్యంబులురు గ్రావాముమౌోరకంబు 

తక్కినవి ఈ ను సొధ్యంబులు (ఇక వాని సా ధాష్టసాధ్యంబుల నెబుంగుటకు తగ్గిన 

అతృణంబుల వచించెదను.) 
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నంధికనన్ని లశ్ణము, 

స్లో! [మాధవనిడానే] అంగకోఫో వాయుకఫా తం[చాళూల 

(పజాగ రాః।సంధి కాఖ్యే సన్ని పా తే బలహానిశ్నజాయ తే! 

తౌ, అంగములుభాచుట వాతోపదవములు కలిగియుండుట కఫము బడుట 

తం|ద శూల నిదురపట్టకండుట "సత్వము క్షయించుట ఈలమణములు గలిగి అంగ 

ములు శోభిం చియుండునది సంధిక సన్నియని తెలియవలయును, 

న్లో! [ఆయుశ్వేదే] పూర్వరూప కృతళూల నంభవం * శో 

వాత బహువేద నాన్వితమ్ | గేవ్మ తాప బలహోని జాగరం 

నన్ని పాత మితి నంధికం వదేత్ | 

తా, వాపు శరీరము వాతవూరితముగ నుండుట తటుచుక పొరలుట శ్లేష్మ 
(పకోప సంతాపము సత్వము క్షయించుట నిదుర బట్ట కండుట ఈ లమీణములు 

గలిగ పూర్వయాపజనిత కూలతోగూసి అంగములు శోభిం చియుండునది సంధిక 

శ్లో! (నిత్వనాధీయే] శరీరం పూర్వవచ్చ్యూలం శోఫవాతంచ వేదనా! 
కఫ_న్తం[దాను తాపంచ నంధీకే సాన్ని పాతి శే॥ 

తా, శరీరము పూర్ణమువలెశే యుండుట కూల శోభ ౫లిగియుంకుట శరీ 

రమునందు వాతో ప్మదవములు చేదన కఫము తంద తాపము ఈలక్నణములు కలది 

సంధిక సన్నియని "తెలియవలయును, 

శ్లో [చింతామణి "] నదాన్యం శేవ్మణా పూర్ణం ఛూలం నాసా 

తివేదనా! శోకస్సా $లి మణంక్లేయం నంధిశే సాన్ని పాతి ॥ 

తా, ఎల్ల పుడు నోరు శ్రేష్ట పూరితేముగ నుండుట శూల నానీకములో కడు 

వేదన కన్నులయందు నీరుగారుట ఈ లతృణముగలది సంధిక సన్నియని తెలియ 

వలయును, (ఇందు శుభకర నాడులు కలిగియుండిన సాధ్యము అశుభ కర నాడులు 

కలిగియుండిన అసాధ్యయి అశుభాకుభ నాడులను అష్ట్రథాతువు సిదానమువలన తరు 

చుగా నెఖుంగనలయును, ) 

* నోషవాళత, 
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తాం|దిక నన్ని లతే ణము, 

న్లో (మాధవనిడా నే] తం(|డాళూల జర శ్లేష్మ తృష్ణా ఛర్జిచ 
కంఠరుక్ ॥ ఉత్క_బ్ధా స్స్యాదనశనం తంది కే శ్యానకః కఫః || 

తౌ, తేర్మద శూల జ్వరము శ్లేష్మము దప్పి వాంతులు మెడవాచి యుండుట 
బెంగుబోయినటుల మాటలాడుట అన్నమునం దిచ్చలేకుండుట. శ్వాశము "తెమడ 

వెడిలుట ఈ లతణములుగలిగి తంద్ర విడువకుండునది తౌందిక సన్నియని తెలియ 

వలయును, 

శో [ఆయు్వేచే] (పభూతా తండార్తి జర కఫ విపాకులతరో 

భ వేచ్చా రామా జిహశపృథుల క థినాకంటకవృ తా | అతీసార 

వ్య్యానః క్ష్రమథ పరితాప శ్ఫుతిరుజో భృశంకంశే జాడ్యంశ 

యనమనిశం తాం[దికగ చే॥ 

కా, అధికముగా తంద కూల జ్వరము తెమడవడలుట దప్పీవలనరోగి 
కడుపడితుడుగ నుండుట నాలుక నల్ల నై దళ మె కఠికమె ముండు బారియుండుట 

అశిపారము శ్వాస బడలిక శరీరము మండుట చెవి వినరాకుండుట మికష్క్టటము-గా 

కంఠమునందు జడత్వము "రేయుంబగులు పరుండియుండుట ఈ లక్షణములు గలిగి 

తం(ద ిడువకుండునది తౌం్మదిక సన్నియని తెలియవలయును, ఇదియ సా థ్యము, 

న్లో [నిత్యనాధీ యే] అకితం[ దా జ్వర శ్ళా ఏన శ్న)మస్తాపోతి 
సారతృట్ | స్థూలకక్టా యుతి శా ప్రమా జిహ్యోక ఠిన కంటకా। 

(శుతిస్వల్పా కవశ్చేతి తాంద్రికే సాన్ని పాతి'కే | 

తా, విడువని తేంద జ్వరము శ్వాస (శమ చేతులు కాళుమండుట అతీసా 
రము దప్పి కుతికె బొంగుబోవుట నాలుక నలువు వర్షముగలటై కఠినమె ముండ్లు 
బారియుండుట చెవుడు పొడిదగ్గు ఈ లక్షణములు గలిగి తం(ద విడువకుండునది 
తౌం|డిక సన్నియని తెలియవలయును, - 

శ్లో! (చింకావుణా] బద్ధ ప్రభావ స్తం ద్రాచజిహ్యా శ్యానూనకంటకా 
కకినా నిర్లగ)వా శువ్క_ం సంతాపళ్చాతి సారకః | 
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శ్యానః కంయార్విపర్శశ్చ తోయం (నవతిలోచనే | 
పోనర్యొరుటావై వ తాంధదికే సాన్నిపాతిశే ॥ 

. వదరుట తంద నాలుక నల్ల నైముండ్లుభారి కఠినమె (ద్రవము లేకుండుట 

కరము క శుషి్కించుట తాపము ఆతీ సారము శాస శరీరమునందు దురద నేత్రములు 

శాల మె పెద్దవిగనుండుట కన్నులయందు నీయ గారుట తీ| వజ్వరము ఈలతృణములు 

గలిగి తంద విడువకుండునది తాంగదిక సన్నియని తెలియవలయును, 

(పలాపనన్ని లతేణము, 

[మాధవనిదా నే] (ప్రలాపకంపరుక్స)జ్ఞా నాశ వై కల్యవిభమాః। 
(పలాపః (పాణహంతాచ విలావ్మోగ జ్యరాదిఖి | 

తౌ, (పలాపము కంపము వేదన మతిమరుపు శరీరము వికల.మె యుండుట 

త బ్బిబ్బులాడుట ఏడ్చుట శరీరమునందు బొటి మెలు ఊ| గజ్యరము ఈ అతుణములు 

గలిగి ఏడ్చుచు వదురుచుండిన (పలాపసన్నియని తెలియవలయును, ఇది _పాణముల 

వారించును. 

క్లో! ' [ఆయున్వే చే] కంప్మప్రలాప * పరితాపనకంఠవీడా * శోఫ 

(పతాఃషప్రతికః పవమానచింతా | (పజ్ఞా(పణాశ వికలః 

(పచుర(ప్రవాదః ! &ీ(ప్ర(ప్రయాతి పితృపాల పదం(ప్రలావీ | 

తౌ, శరీరము వణుకుట |పలాపించుట సంతాపము కుతీక మెచ్చుట ళోఫశరీ 

రమువాతవూరితముగ నుండుట గాలినికోరుట (పజ్ఞావిహినతచే శరీరము గురు తెరుగ 

కుండుట- అధికముగవదురుట ఈలతణములుగలిగి ఏడ్పుచు వదురుచునుండిన పలాప 

సన్నియని "తెలియవలయును, ఇది గలవాడు కడుశీ ఘముగా పితృలోకమునకేగును, 

న్లో॥ (నిత్వనాధీ య] (పలాపకంపా _ఖాంతిశ్చ (పజ్ఞానాశోతితా 

పవాకొ | పాదళో ఫఖాంగవీడాచ వికల | ప్రతివాదితా | సేయం 

(పలాపశేచిహ్నం సన్నిపాత నిక్సంతక్షః || 

* పరితాపనశీర్ష క్రీడా. _కపాలమునందు కడ గలుగుట, 

+ పౌఢ |పభావ పవమాన పరోన్యచింతా;:-గంభీరముగా మాటలాడుట, 

తన సుఖమునుగోరి పరులదుఃఖమునకు వ్యసనపడుట, 
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తా, వదురుట శరీరము వణుకుట్ళభమ మాటలాడుట అజ్ఞా నము ఆతీ తాపము 

పాదములు శోభించుట శరీరము నొచ్చుట శరీరము గురు తెరుగకుండుట (పతీవాదిం 

చుట ఈలత్సణములు గలది (పలాపసన్నియని తెలియవలయును, ఇదిరోగి నిజం శ్రను, 

శ్లో! [చింతాముణా] కంపప్రలాపనంతాపా వాత శ్లేవ్మ (ప్రజా 
Cn ౧౮ 

యతే | హిక్కాతా పజ్యరశై వ (పలాపేసాన్నిపాతికే | 

తా, శరీరము వణుకుట వదురుట సంతాపము శరీరమునొచ్చుట దగ్గుఎక్కిళ్లు 

తాపజ్వరము ఈ లక్షణములు గలది (పలాప సన్నియని తెలియవలయును, 

చిత్త విభవ నన్ని లకు ణము, 

శ్లో! [మాధవనిదానే) (ప్రలాహావ ర్హనంహాన్యం నాసావీడా మద 
(భమాః | వైకల్యం కోపనంగానం దుస్పాధళ్చి త్తవ్మిభమః | 

తౌ, (పలాపించుట నృత్యము సలుపుట నగుట ముక్క్క_ నలుచుకొనుట మద 

మెక్కి_యుండుట తబ్బిబ్బులాడుట శరీరముగరు తెరుగకుండుట కోపముపాడుట ఈ 

లతణములు గలిగి యెల్ల పుడు చిత్త భమ గలిగియుండునది చిత్త్సభమ సన్నింని 

"తెలియవలయును, ఇది అసాధ్యము, 

న్లో! [ఆయుశ్వేచే) మవోమోహో (భమస్తాపో హోన్యగీతప్రలా 
పనమ్ | నృత్యంవికలతాపీడా వికటాతోవిచకుణః | లత.తై 

నన్ని పాతోయం జ్ఞాతవ్యం శి త్తవి|ఛమః Il 

తౌ, శరీరము మదమెక్కు_ట మోహము భమ తాపము నగుట పాడుట వద 

రుట ఆడుట శరీరము రు తెరుగకుండుట శరీరపీడ చెట్లీచూపులు తెలివిగల వానివలె 

నుండుట ఈ లఈశ్న్షణములు గలది చి రవి భమ సన్నియని తెలియవలయును, 

న్లో | (నిత్యనాథీయే)] యదికథమపిషంసాంజూయ లే కాయపీడా 

(ఛభమమదపరి తావా మోహ వైకల్యభావా | వకటనయన 

హోసో నృత్తగీత [ప్రలాపా హ్యాభిదళతినసాధ్యం శేహిచిత్త 
భ)మాఖ్యమ్ | 
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తా, ఉమ్మె _క్లకాయ దినినవానివ తె పిచ్చిమాటలాడుట (భమ శరీరము మద 

మెక్కుట సంతాపము మోవాము శరీరము గురు తెరుగకుండుట ఉణిమి చూచుట 

నగుట ఆడుట' పాడుట వదురుట ఈలక్షణములు గలది చి _త్తవిిభమ సన్నియని తెలి 

యవల యును, ఇది యసాధ్యము, 

శ్లో! [చింతామణా) సర్వ్యావయవ వైకల్యం వాతవిత్త్మప్రకోపనమ్ | 
౧౧ a... మీల్ 

(భవమమోవోా భు)కుటిలో" గీతనృత్య (పలాపనమ్ | 

మహాఘోర సన్ని పాతో క్షాలేవ్య న్చిర్ర విభ )మః || 

తా, సర్వావయవములు వైకల్యమును జెందియుండుట వాతపీ_త్రేములు (పకో 

పించుట [భమ మోహము కనుబొమలు ముడిబడుట పాడుట ఆడుట వదురుట ఈ 

లక్షణములు గలది కడు భయంకర మెన చి_్లవి భమ సన్ని యని తెలియవలయును, 

జిహ్వూక నన్ని లశు,ణము, 

న్లో! [మాధననిడాశే] శ్యానపరి తాప. విహ్వలో మోాలితాతీచ 

కపావృతం ముఖమ్ | నిశ్వనక బధిరమూకలతు.ణ శ్పొంత 

కృద్భ వతియ న్పజిహ్వకః। || 

లౌ, శాష్రాసకాసలు సంతాపము వతిచాం-చల్యము "నేత్రములు మాతలు బడు . 

ట నోట కఫము వెడలుట నిట్టూర్చు వాతము వెడలుట చెవుడు మూగతేనము ఈ 

లతణములు గలిగి వాలుక కఠినమె (ద్రవము లేక ముండు వారియుండునది జిహ్వూక 

సన్నియని తెలియవలయును, ఇది రోగిని జంఫును, 

వో! [ఆయుర్వే డే] శ్వునన కాన పరీతాపవిహ్వూలః కఠినకంఠ కవ 

తాచ జిహ్వికా | బధిరమూక  బలహానిలకుణో  భవతికష్ట 

తర సాధ్యజివ్వాక || 

తా, కాసశ్వాస సంతాపాదుల చే మతిచాంచల్యము నాలుక. కఠిన మైముండ్లు 

చారియుండుట చెవుడు మూకత్వము సత్వము తృయించుట ఈ లక్షణములు గలది 

జిహ్వక సన్నియని తెలియవలయును, ఇది కష్ట సాధ్యము, 

న్లో | (నిత్యనాధీయే)] కంట కాక ఠివాజిహ్యో కాన శ్వా నాతి విస్వాలః | 

మూకో బధిరతా తాపో బలహోని ర్విలతయ వై క 
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న ణ్ గ | జిహ్వూక న్పన్ని పాతోయం కష్టసాధ్యం విదుర్చుధాః 

తా నాలుక కఠినమె ముండ్లు బారియుండుట కాసశ్వాసలు భుతిచాంచల, 

ము మూకత్యము చెవుడు తాపము సత్వమయము మరణ-చివ్నా ములు ఈలత్షృణముల 

గలిగి నాలుక కఠినమె ముండ్లుబారియుండునది జవ్వూక'సన్నియని “తెలియవల యును 

ఇది కష్టపాధ్యము, 

న్లో [చింతామణౌ] నిశ్స్యాసో వేగసంతాపౌ కానఃకఠిన జిహ్వాక 

కంటకా వ్యామవర్థా ద మూక త్వం బఖిరోజడః | 

జిక న్సన్ని పాతోయ మసాధ్యంచ వినిర్సి శేత్ | 

తా, ఊర్థ్వ శ్వాసము తాపము దగ్గ నాలుక కఠినమె నల్లనై మురచ్హుపాలి 

యుండుట స్వల్పముగ మాటలాడుట లేక మాటలాడక-నే యుండుట ఇవుదు జడ 

త్రయ ఈలక్నణములుగలది జిహ్వూక 'సన్నియని తెలియవలయును, ఇదియసా ధ్యము 

కర్ణి క్ర సన్ని లక్షణము, 

శ లజ ల | గి జ్య 
శ్లో [మూాధవనిడానే] జ్వరో[గఆె పక ర్లా రి (గంధిః 5 ఛః|పలా 

ఒల్లో Wy వ్, 
పనమ్ |! వారన కాన్మపు స కాస్స్ప్యు:ః కర్ణి కఃకృ చృ) సాధ్యకః || 

తా, ఉ| గజ్యరమయ తాపము వెవికొనలువాచుట (గ్రంధులు పుట్టుట కోపము 

వదురుట శ్వాస కాసలు వేటిలో నీభుగారట ఈ లక్షపెములు గలిగి కర్ణ మూలముల. 

యందు వొాపుకలిగియుండునవి కర్ణిక నన్ని యని తెలియవలయును, ఇదికష్ట్ర సా ధ్యము 

న్లో! (ఆయుశ్వేదే] (ప్రలాపక్ళు)తి (హోనకంఠ (గహాంగవ్యథా 

శ్యాన కాన (పసేక (ప్రభావమ్ |! జరం తప కర్తాంతయో 

ర్ల వీడాబుథా; కర్ణి కం కష్ట సాధ్యం వదంతి | 

తౌ, వదురుట చెన్నుడు కుతికబట్రికొనినట్టుండుట శరీరమునందు వ్యథ శ్వాస 

దగ్గు జొల్లుకౌరుట జ్వరము సంతాపము చెవి చెక్కిళ్లు కీని మూలములయందువాపు 

ఈలక్న్షణములు గలది కర్ణిక సన్నియని తెలియవలయును. దీనిని పండికులు- కస్టసా 

ధ్యమని వచిం-చెదరు, 

న్గో॥ [నిత్యనాధీయే] జర క ర్లాంత నోఫాచ సా్యానకంప(ప్రలాపనమ్ 

స్వేదఃకంఠ (గహస్తాపో హృల్లాసోంగ వ్యథావిచ | 
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కర్ణి కే సన్ని పా తేచ లకుణానిచ పండితైః | 

తా, జ్వరము కర్షమాలములయందు వాపు ఉబ్బసము శొరీరకంపమువదురుట 

చెమట కంఠము పట్టికొనినట్టుండుట తాపము ఓకర వచ్చు నట్టుండుటళ రీరము నందు. 

సూదుల చే బొడుచునటుల వ్యథ ఈ లత్సణములుగల ఏ కర్షితసన్నియని పండితులు 

"తెలిని కొనవలయును, 

వో [చింతామణా]. (ప్రలాపజిహ్యాస్పుటన హీక్కా కాసాంగకంప 

నమ్ | కర్షాంతశోఫస్తాపశ్చకర్షి కేసాన్నిపాతిశే | 

తా, వదురుట నాలుక పగిలియుండుట ఎక్కిళ్ళు దగ్గు శరీరకంపము "చెవి 

'కొనలువాచుట తోపము సలుమారు లేచుట ఈ లక్షణములుగలది కర్టి క సన్నియని 

తెలియవలయును, 

పూర్యో కృనన్నిపాత సాధనాడీ లక్షణము, + 

శ్లో! (ఆయున్వేచే) సువ్య క్ష తానిర్భలత్వం స్వస్థానస్థితిరేవచ | 

అ చంచగమమందర్వం సరగంసల్ల మణంకుభమ్ I 

రర్భ లము స రు. రహితంబుగ నూక్ముతా విహీనఏగనుండిన యాస న్ని 

పొతములు సాధ్యములని తెలియవలయును. 

సాధ్యనన్ని పాత వివరణము, 

శ్లో [(గంథాంత శే] సంధికస్తాంద్రిక శైవ(పలాపక్సి తృవి|భమః | 

జిహ్యూక ఃకర్షి కక్వెవ వట్సాథ్యాశ్చ(ప్రీ ర్తితాః | 

తౌ, సంధికము తౌందికము (ప్రలాపము చిర్తేవిభ్రమము జివ్వాకము కర్లీ 

కము అను నీ ఠి 'సన్నిపాతములు సౌధ్యంబులు (అఆట్లగుటచే వానికి చికిత్స చేయ 

వలయును, 

అసాధ్యనన్ని పాత వినరణము. 

1 ((గంథాంత శే] రుగ్రాహమంతకోభుగ్న నె రంగ్ 

కుబ్లకః | ర కృప వీకీతగా(త్ర మభిన్యానశ్చదారుణాః | సన్ని 

పకా వేస నప్తాప్వసాధ్యాః పరిక ర్రితాః | 
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తా, రుగ్టాహము ఆంతకము భగ్న నేతము కంఠకుబ్దము ర_క్తష్టీవి శీతాంగ 
ము అభిన్యాసము అను నీ  సన్నిపాఠములు అసాధ్యంబులుఅట్లగుట చేవానికళజు 

చుగా చికిత్స జేయంజనదు, 

రుగ్రాహనన్నీ లతణము, 

న్లో! [మాధవనిదా నే] శోఫ(ప్రలాపమోహోగ్నిమాద్యం (శాంతి 

సృషా్య(భమః | రుగ్రా హే శ్వ్యానళూలాచ కంఠమన్యారు 

జూతథా | 

తా, శరీరయుబాచుట (పలాపము మోహము అగ్నిమొంద్యము బడలిక దప్పీ 

తబ్బిబ్బులాడుట ఉబ్బసము కూల “మెడపపెడతలనరము వినియందు వేదన ఈలకు 

ములుగలిగ కుతీక పగిలినాచ్చునది రగ్రావాసన్నియని తెలియవలయును, 

శో [ఆయు శ్వే చే] మోహాస్తాపః (ప్రలాపశ్చ వ్యధా కంశేభ్రమః 

క్ష మః | వేదనాతి తృపాజాడ్యం శ్వాశ సేత శ్నలతుణై | 

కష్టాత్కపష్ట ష్టతరంజ్జేయం రుగ్రాహస్నాన్నిపాతిక; ! 

తౌ, మోహము తౌపము వదురుట కుతీక పగిలినొచ్చుట శరీరము చశ్రా 

శారయగ దిరుగుట బడలిక పొరలుట కడుదప్పి శరీరజాడ్యము శ్వాసము ఈ లక్షణ 

ములు గలిగి కుటికపగిలి నొచ్చునది రుష్టాహసన్నీయని తెలియవలయాను, ఇది కడు 

అసాధ్యము 

న్లో॥ (నిత్య్వనాధఢథీయే] (పలాప పరితాపన (ప్రబలమోహవమాంద్య 

(శ్రమాః | పర్మిభమణ వేదనా వ్యధిత కంఠమన్యాహనుః | 

నిరంతరతృృషా- కరశ్శ వ్రసనళూలహి క్కాకులః. నకష్టతర 

సాధనోభవతిహంతిరుగ్గాహక'ః ॥ ల 

తా, వదురుట సంతాపము కడుమోవాము అగ్ని మాంద్యము లేక కడుప్రులో 

మంట (శ్రమ శరీరము. దిరుగట పొరలుట కంఠము “పెడతలనరము ఎక్కిళ్లు వీని 

యందు వేదన ఎల్ల పుడు దస్పీ నిట్టూర్పులు కూల ఎక్కిళ్లు ఈ లక్షణములుగలిగి 

కుతీక పగిలియుండునదిరు శా వాసన్నియని తెలియవలయును, ఇది యసాథ్యంబగు 

టే రోగినిజంపును, 
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శ్లో॥ (చింతామణొ] (ప్రలాపతాపా మోహశ్స కంశేనై వేదనా 

(భమః | 'వేదనాతితృ పా కాసో జాడ్యక ంప్మపలాపనమ్ | 

స్వేదోలలాటకం లేచ రుగ్లాహేసాన్ని పాతిశే | 

తా, వదురుట తాపము మోహము. కోతికపగిలినొచ్చుట శరీరము దిరుగుట 

పొరలుట కడుదప్పి కౌసము సరీరజాడ్యము శరీరకంసము మొర బెట్టుట లలాటము 

కుతిక వీనియందు చెమట ఈ లతణములుగలిగి కకతీక పగిలినొచ్చునది రుగ్చాహస 

న్నియని తెలియవలయును, 

అంతకనన్ని లక్షణము, 

శో॥ [మాధవనిదాశే] అంతన్చాహ శిరణకోంప హీక్మారోదన 
విిభమాః | తమంతకంవిజాసీయాదసాధ్యశ్చా ప్రతి |క్రియః | 

తా, కడువులోదాహము శిరఃకంపమ ఎక్కిళ్ళు ఏడ్చుట తబ్బిబ్బులాడుట 
ఈలకుణములుగ లిగి కడుపుతో కడుమంటలు గలిగియుండునది అంతక సన్నియని 

తెలియవలయును, ఇది యసాధ్యము అట్లగుటచే దానికి చికిళ్సయే లేదు, 

శ్లో॥ (ఆయు ర్వే బే] డాహమోహా శిరః కంప హీక్మా_కాసాంగ 
ళ్ జో జ న్ ళో 

కంపనమ్ | నంతాపశ్చాత్శునోశ్లేయశ్చాంళేే సన్ని పాత శే || 

తా, దాహము మోహము. శిరఃకంపము ఎక్కిళ్ళు దగ్గు శరీరము వణకుట 
ఆత్మకు సంతాపము ఈ లకుణయులుగలిగి కడుపులో కతుతాపము గలిగియుండునది 

అంతక సన్నియని “తెలియవలయును, ఇది య సా ధ్యము, 

న్లో [నిత్వనాధీ యే] దాహం కరోతి పరి తాపనమాతనోతిమో౭హం 

దదాతి ఏదధాతి శిరః[పకంషమ్ | పిక్కా_కరోతికననంచన 

మూతనోతి జూ సహితం విబుభ వర్ణిత మంత కాఖ్యమ్ I 

తౌ, దాహము సంతాపము మోసాము తలవణుకుట ఎక్కిళ్ళు వాందీ ఈ 

లతమణములుగలది అంతకనన్నియని తెలియవలయును, ఇది య సాధ్యము, 

న్లో! [చింతామణి] నదాహమోహస్తాపశ్చ శిరః కంపళప్రలాప 
ల ఒధ జా క, 

నన్ | వాండిసి కా_జ్యగ కె వహ్యంత శేనన్ని పాత ప || 
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తా, చావాము మోవాము సంతాపము దలవణుకుట వదురుట వాంతిఎక్కిళ్ళు 

జ్వరము ఈ లవమణములుగలది అంతక సని యని తెలియవలయును, ఇదియ సా ధ్యము. 

భుగ్న న్మేతనన్ని లతణము. 

కో! [మాధవనిడానే] అతభంగశ్ళు లేర్భంగః (ప్రలావశ్యాసవి 

భ)మాః | భుగ్నదృష్టింవిజానీయా దసాధ్యఎకంఠకోపవత్ | 

తౌ, నేతములయందు మిటీమిటిచూస్రు చెవులు వినరాకుండుట (సలాపము , 

శ్వాసము తబ్బిబ్బులాడుట కంఠశోవ. ఈలతణములుగలిగి "నీ తములుకుంగియుండు 
బె 

నదిభున్న చేతసన్నియని తెలియవలయును, ఇది యసాధ్యము, 

న్లో (అఆయుర్వేచే జ్యర బలాపచయ శతి శూన్య తా శసన 

భుగ్నవిలోచనమోహితాః | (ప్రలపనభ 9మకంపనశోకవాకా 
త్యజతిజీవితమాశుసభుగ్న దృక్ | 

కౌ, జ్వరమువలన బలత్నయము చెవులు వినరాకుండుకు నిట్టూర్పు వాతము 

విడుచుట నేత్రములు [క్రుంగియుండుట మోహమువదురుట శరీరము దియగుట శరీర 

కరపము ద్యుఖించుట ఈలమవమణములుగలది భుగ్న నేత 'నన్నింరుని తెలియవలయును, 

ఇది యసాధ్యంబగుటచే రోగి కడు శ్రీ ఘము గా (పాణజంబులవిడుచును. 

న్లో (నిత్యనాధీయే] శ్వననం లోచనే భున్న్న (శుతిళూన్యం జ 
రాధికమ్ | మోహ[పలాపనం కంవో భ్ 'వెోా నిదాపిలత, 

తై: !జ్ఞాతవ్యోభుగ్న న్మేతోయం నన్ని నాతస్సు చారుణ 8 || 

తా శ్వాస చే త్రమలు కుంగియుండుట చెవులు వినరాకుండుట జ్వరాధి 
కము మోహము (పలాపము శరీరకంపము (భమ మెకము ఈ- లతమణములుగలది 
భున్న "నేతసన్నియని తెలియవలయును, ఇది యి సాధ్యము, 

శ్లో; [చింతామణతా). భుగ్నం విలోచన ద్వంద్వం 'బావ్పం[నవతి 
సంతతమ్ ! |నిరీసణేనరహితం (ప్రలాప భముకంపసమ్ | కాత 
వ్యోభున్న వేతోయం సన్ని పాతేన్సుడారుణః ॥ 

తా, "చేత్రములు రుంగియుండుట "నేత్రములయంధ్లు యెల్ల పుడు. నీరూగారుట 
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'వేశములకు చాపుళేకుండుట వదురుట (భమయుట వణకుట ఈలక్షణమయులుగలది 

భుగ్న చేత 'సన్నియని శెలియవలయును, ఇది యసాధ్యము, 

శుంఠ కుబ్బనన్ని లకు ణము, 

న్లో [మాధవనిడానే] హనుఃకంఠ శిరళ్ళూలో మోహకంపజ్వరా 

ఇదిలా | మూర్చాదాహ (ప్రలాపాస్స్యు రిత్యాద్యాః కా 

కుబ్ద శే! 

తా, వెక్కిళ్ళు మెడశిరము కూలించుట మోవాము వణకుటజ్వర ము ఊర్థ § 

శ్వాసము మూర్చ దావాము (పలాపమ ఈ లక్షణయలుగలిగి మెడ కుదియబడి 

యుండునది కంఠకుబ్ట సన్నియని తెలియవలయును. ఇది య సాధ్యము, 

న్లో [ఆయు రే చే] శిరో క్తికంఠగ్రహడాహమోకా కంపజ్వరా 
య ఎలి . 

ర కన నమోరణార్తిః | హన్నుగ హస్మాపవిలాపమూర్భా స్యా 

త్కంఠకుబ్ల | ఖలుక ష్ట్ర సాధ్యః। 

తా, తలనొచ్చుట మెడకుదియబడుట దాహము మోహము వణకు జ్వరము 

రక్షవాతసంబంధపీడ చెక్కిళ్ళు గిట్టుకొనుట సంతాపమువదురుట మూర్చ ఈలశ్నణ 

ములుగలది కంఠకుబ్బ్ణసన్ని యని తెలియవలయును, ఇది కష్టసాధ్యము, 

| (నిత్యనాధీ యే] కంఠ[(గహోజ్వరోమూర్చా దాహః కంపొ 

విలాపనమ్ | మోహస్తాప్ళరో ర్నిశ్చ 'హాతార్తః (పలపః 

శన! 

తౌ, కంఠము కుదియబకుట జ్వరము మూర్చ దానాము వణాకో ఏడ్ను; 

మోహము తాపము శిరోవేదన వాత పకో పము వదురుట నిట్టూర్పులు విడుచు. 

ఈలకృణములుగలది క 6ఠకుబ్ల సన్నియని తెలియవలయును, ఇడ య సాథ్యము, 

ఎకో త 

న్ ఓ [చింతామణోొ 'గహాణాహూదానోౌెరీరః కంప * . ow సే! 

కతా || ఏలాపస్తావ నం మూనర్చా త్యం గో EI తో ర - [చక పు | ఛ్ 

హిక్కాగుంఛనంద హ్యు _త్రమాంగవ్యధాతతః | స 

సన్ని పాలోయం జ్ఞుతవ్యః కళ్జాకుబ్దక ౪ g|| 

క ల్ల 
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తా, మోహము. దాహము తలవణకుట మెడ కొదెతాఖడ్టుట్ట మూకత్వమని 

విలపించుట తాపము మూర్ళ శరీరము శె థిల్యమును జెందుట దగ్గు పకి ఎకి. 

డగ్గు త్రీకబడుట తలనొచ్చుట ఈ లతృణములుగలది కంఠకుబ్ద 'సన్నియని “కేకయ 

వలయును, " 

రక్తస్థవి సన్ని లక్షణము, 

శ్లో! [మాథవనిదానే] రక్తఛర్లి ప్మైభనా శ్యాసా అజ్ఞానాభ్థానపొక్కి 

కా! ఆర కృముండలంశ్యామం రక్త కృష్టవీయలమాయమ్! 

రము ఎక్కిళ్ళు శరీరము నల్ల నై ర _క్రమండలములు ౫ లిగియుండుట ఈ లక్షణములు 

గలిగి ర పక్షము (గక్కు.. చుండిన ర _క్షపీవిస న్ని యని తెలియవలయును, ఇది గలవాడు 

యబదూలయంబున కేగనుః 

| (అయుర్వేడే] ర కృష్ట విజరవమిలృ పామోహళూలాతిసారా 
హిక్కాధ్యాన భమణదవధు శ్వానసంజ్ఞూ(పణాశాః | శా 
మార కాధికతరరననా మండలోన్రానరూపా ర _కృష్ట్వీనిగదిత 

పా తా పసిద్ల £॥ ఇహ ఆఇహాం (అబద్ధ! 

తా, రృక్ష్టముగక్కుట జ్వరము వాంతి దప్పి మార్చ శూల అథీసారము 

ఎక్కిళ్ళు కడుపుబ్బరము శరీర చ్మకాకౌరముగ. దిరుగుట సం తాపము శ్వాస తెలివి 

లేకుండుట నాలుక నల్లగ గాని ఎజ్జగాగాని లేక మండలములు గలదిగగాని నుండుట 

ఈలతణములుగలది ర క్షష్టివిసన్నియని "తెలియవలయును, ఇది పాణహానిని చేయుట 

యందు (పనీద్ధి జెందినది. 

న్లో [నిక్యనాధీయ] ర _క్షపైవన సంమూర్భా జ్వర మోహతృషా 

(భమాః వాంతిని. ఇ, క్మా_తిసార శ్చ సంజ్ఞానాశ్ వ్యధాశ్వన:। 

మడలాళ్యామర న్స్ దడావానె స్చ్యాల్లి తణావిమై. జ్ఞాతవ్య 

స ్న పాతోయం ర En పీతిఘాతుకః || 

తార రక్తము (గక్కు_ట మూర్చ జ్వరము మాోావహాము దప్పి శరీరము దిరుగుకు 

వాంతి ఎక్కిళ్ళు అతిసారము శెలివిలేకుండుట * న్యధ శ్వాస ₹రీరమునందు నల్లగ 
ద నాజనానారాాడాలా. (ల నా వలవలా నాను భా నా కా ఇ డగా... వానలా 

* వ్యథ అన-గా-నూదులచే బొడుడునటుల శరీరమునందు చేదన, 
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"గాని ఎజ్జగ గానినుండు మండలములు జనించుట చాహము ఈ లక్షణములుగలది 

రక్షష్ణవి సన్నియని తెలియవలయును, ఇది రోగిని జంపును, “ 

నో॥ [చింతామణా) జిహోోష్టస్పోటనా చైవ రక్తం నవతి వే 

గత; | జ్వరతృస్టా మోహమూర్భా హి క్కాతీసారవి భవూః | 

కాసశ్సిరోభ్రమః కంపో జిహ్వాశ్యామాసకంటకా 1 ర _కహీవీ 
ళో “దభా సన్ని పాత్“ జ్ఞాయ శ తివి భీషణ:॥ 

తా, నాలుక "ెదవులుపగిలి తీ వముగా ర_క్షముగారుట జ్వరము దప్పిమోహ 

ము మూర్చ ఎక్కిళ్లు అతిసారము దగ్గు తబ్బిబ్బులాడుట తలదిరుగుట వణకుట 

నాలుక నల్ల నై ముంద్హువారియుండుట ఈలక్షణయులుగలది రక్తష్టీవి సన్నియని 

"తెలియవలయును, ఇది కళుభయంకర మెనది, 

నీతాంగ నన్ని లత.ణము, 

శ్లో! [మాధవనిదానే) ఉగ్రతాపక్షమశ్మైెత్యం ఛక్ష్యతీసార వే 
గనాకొ | శోకకంషభ్రమశ్యాన శ్రీతగా! తాద్యుష్మద్రవాః : 

తా, లోన ఊగ మెనతాపము లేక కడుశెత్వయ బడలిక చాంగిఆధికమ”గా 

విశేచనములగుట శోకము వణుకు (భమ ఎగపూసీరి యీ మొదలగు లక్షణములు 

గలిగి శరీరమంతయు -చల్లగనుండునది శీతాంగసన్నియని తెలియవలయును, 

శ్లో! (ఆయుర్వేజే] హిమసదృశశరీరో వేపథుశ్వానహిక్కా శ్నిథి' 
తనక లాంగ ఃఖిన్న నాదః (పలాపః | క్ష మథదవథు కాస చృర్ధ 

తీసారశో కా_న్వరితమరణ హేతు క్నీతగా(త్ర ప్రభావాత్ 

తా, శరీరము మంచువలె చల్ల గనుందుట శరీరము వణకుట శ్వాస ఎక్కి_ళు, 

సర్వాంగములు శిథిలము లై యుండుట స్వరభ ౦గము (వలాపము అనాయాసము గా 

(శమలోన ఊగసం తాపము దు చాంలీ అరీసారము దుఃఖము ఈలతణములుగల& 

నీతాంగ సన్నియని తెలియవలయును, దీనియందు శరీరము. శీతలముగా నుండుట = 

త్వరిత మరణమునకు మాత్ర క్ర హో ౧జససను, 

నో (నిత్యనాధీ యే] ఫరీరంహిమనీతంచ ఛర్ష్యతీసారకంపన వ్ 

శీ ణనాడ్యంగ తాప హిక్కా. శ్వానక్ష మ(శ్రమాః 
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స ర్యాంగశిథిలోహంత కాంగన్నన్ని పాతకః || 

తౌ, శరీరము మంచువలె గల్లగనుండుట వాంతి అతిసారము వణుకు నాడి 
శీణించియుండుట శరీరమున తాపము ఎక్కిళ్ళు శ్వాస బడలిక శ్రమసర్వాంగములు 
కథిలము చెందుట ఈ లతృణములుగలది శీతొంగ'సన్నియని తెలియవలయును, ఇది 
రోగిని జంఫును, 

శ్లై 1 (చింకాముతా] సర్వాంగం చం[ద్రవ ఛృతం కానశ్ళా ఏసశ్చ 
జాయే ! హిక్కానర్వాంగ శే థిల్యం వాంతినం తాపమూర్భ 

నమ్ | అతిసారోంగకంపన్చ శీతాం గెనన్ని పాత శే! 

తా, సర్వ్యాంగములు చందునివ లె చల్లగనుండుట కొసక్వాసలు ఎక్కిళ్ళు 

సర్వాంగములయందు శౌ థిల్యము వాంతీ సంతాపము మూర్చ అతిసారము శరీర 
కంపము ఈ లతృణములుగలది శీతౌంగసన్నియని 'తెలియవల యును, 

శ్లో! (మాధవనిదానే] కరపాదత లేదాహః ప్రజ్ఞా వోనిశ్చ జాయ తే॥ 

జానీయా త్త, మభిన్యాస మాయు ర్యేదవిశారదః ॥ 

లౌ, ఆర కాళ్ళు ఆజచేశులుముంట వెరివిలేసండుట ఈ లతణములుగలది 

అబిన్వాస సన్నియని ఆయు న్వేద 'బేత్తలగు వాచెటుంగవలయును, 

న్లో! (ఆయు ర్వేబే) దోష్మత్రయన్నిస్ధ ముఖక్వని_దా వైక్ ల్యని శ్చే 

ష్టనకప్టహచః | బల(ప్రణాశశ్ళ రైననాదివ గ హో భిన్యాస 

ఉకోనను మృత్యుకల్పః | 

తౌ, వాఠపీ_ర్థ శ్రేవ్మ నాడులు బకో పించి పలుమా రేగి రెగిరినడుచుట ముక్లుమ 

నిగనిగలాడుట నిదుర జట్టకుండుట చేస్టలుడిగియుండుట కడుకష్టయుమిద మాట 

లాడుట బలిమికొరవనడుట కాాసాదులు వెడలక బిగబట్టుట ఈ లతణములుగలది 

ఆఫినాక్షుససన్నియని తెలియవలయును, ఇది మృత్యుతుల్యముగ నుండును, 

న్లో (నిత్యనాధీయీ.] (త్రిదోవంచముఖంస్ని గ అ ని(ద్రావై కల్యంకం 

పనే!నిన్చేష్టనమతిశ్వాస మందాగ్నీబలహానయ:ః | మృత్యు 
తుల్యం వ్యాభిన్యాసం నన్నిపాతం సులక్ష యేత్ ॥ 
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తా. వాతప్ _త్హేష్మ నాడులు సంకరముగనడచుట ముఖిము మెజయుటనిదుర 

బట్టకుండుట వణుకుట చేష్టలుడిగియుండుట అతిశ్వాన అగ్నిమాంద్యము బలముతు 

యించుట యీ లక్నణాములుగలది భఫిన్యాససన్ని యని తెలియవలయును, ఇది మృ 

త్యుతుల్యమని యూపాంపవలయును, 

© టో ఇ 9 ల్లో [చింతామణా] దోహత్రయం జృరశ్ళా్యాస్య స్నిగ్ధా మతి 
నిదతా | అంగ వెకల్య తాపక్న బలహోని స్ప పాజటః | 

రా w అట 

అత్యుత్క_ట నృన్ని పాతో హ్యభి న్యాస స్పుచారుణ; || 

తౌ, వాతపీ త్త శేష్మ నాడులు గలసీ (బకోపించుట జ్వర ము శ్వాస ముఖము 

మెఅయుట అధికన్నిద అంగములయందు నొప్పి తాపము మలముతృయించుట దప్పీ 

జాడ్యము యీ లక్షణములుగ లిగి భయంకరముగనుండునది అభిన్యాససన్నియని తె 

లియవలయును, ఇది య సాధ్యము. 

నన్ని పాత శేదములు, 

న్లో [శారీశే] తద్ది ధాదాహశీతాది దాహాద్యాష్ప ట్రథాప'ే 
అభిన్యాశ్ భ వే దేక సన్ని పాఠతా స్ర్రై యోదశ | 

తా, సన్నిపాతములు దాహాది శీతాది భేదములచే ద్వివిథధంబు అందు చాహాోది 

లక్షణములతో గూడిన సన్ని సాతములు 6 కీతాదిల క్షణములో గూడినసన్ని పాతములు 

6 అభిద్యాసం బొకటి సన్నిపాతములు పదమూడు, 

కీతాదినన్ని పాత వివరణము, 

న్లో సంధిక స్తాం (దికోజిహ్వూ కర్ణి కశ్చ[ పలాపకః | 

చి_త్తవిఛ)మకళ్సీ తాః కఫవాతో త్తరాఃన్హృ్ర'తాః | 

తౌ, సంధికము తౌందికము బివ్యాక్రయు కర్ణి కము పలాపము చి_త్తవిిభమము 

అను 6 సన్ని పూకములు కేళాదిలతీణయు క్షంబులె న్రేష్మవాత పకోపములు గల విగ 

నుండును, అట్టగుటచే యవి ' సాధ్యంబులు, 

దాహాద్యు.(గ్రనన్ని పాత ఏవర ణము, 

శ్లో! భుగ్నామిరక్షవిష్టవీ శీతాంగోంతకవవచ | 
కళ్టాకుబ్బశ్చరు గ్రా హో దాహాద్యాభూతపి_త్త కాః | 
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తా. భుగ్నాశేత్రముర_క్టవ్తీవి కీతౌాంగము అంతకము కంఠకుజ్జమురుగ్గావాము 
-౨ గో జ (ae) 

అను 6 సన్ని పాతములు దాహాదిం తణములతోగూడి శేవలపిత్తాధక్యముగల వై యుం 

డును ఈ 6ను సాధ్యములు 

శ్లో! అంతన్చాహోబహిల్నీతో నిహం త్యెష్యత్రయోదళశః | 

తా, అంతన్దాహ బహీిశ్ళీతంబులుగలది అభి న్యాససన్ని పాతేము. ఇది 18వ 

సంఖ్యగ ల దిగ నుండును, ఇది మనుజుని జంపును, 

న నన బ్య జ జో! (త యోచ పాన్సమా శీ ష్య చేస్టాభ్నోనచేతసా | 

అనిన ద్, Ne అ || a శ్ర గాపకుహ్యంతి తేనజంతుర్భ్భతోపమః 

తో, వాళ పి త్తే శేష్మయలు లెను (బకోపీం చినసమానంబు లై నచేష్రావిహినంబు 

లై మనన్నుతోగలనీ (క్రమమును దప్పియుండునది అభి వ్యాససన్నియని “తెలియవల 

యును, ఇది నిశ్చయము గా మనుజుని జంపును, 

[గంథాంత శే] సంధికన్న ప్తదివన మంతకోవానరాకొదశ | రు 

గ" హోవింశతింవారా న్విభ9మ_స్వేకవింశతిమ్ | పతుమేకం 
శీతగా|త్ర స్వాం(దికః పంచవింశతిమ్ | అధవా వాసరా౯ెన పు 

— 0 

కంఠకబ్ద త్రయోదశ ! (తిమానం కర్ణి కశెవ భుగ్న న్మేతో 

దినాకష్టకమ్ | ర కవీ దశదినం 'పలాపస్పా చ్చతుర్ల న | 

జిప్వూక స్లోడళదినమభిన్యాసోర్ట మూసక కమ్ | ఇత్ధంహీ నన్నిపా 

తానాం (ప్రమాణం పరికీ రితమ్ | 

తా, సంధికసన్నికి 7 దినములు అంతకనన్నిక్ 10 దినములు రుగ్గాహసన్నికి 

20 దినములు చి _్ర| భమసన్ని కి 21 దినములు శీతాంగ నన్నికి 15 దినములు యం(దిక 

సన్నికి 95 దినములు లేక 7 దినములు కంరకుబ్దస న్నికి 18 దినములు కరి రైక సన్నికి 

8 మాసములు భుగ్న నే తస న్నికి ర దినములు re క్తపీవిసన్నికి 10 దినములు[(పలాప 

సన్ని 14 దినములు జిహ్వూుకసన్నికి 16 దినములుఅఖి న్యాసనన్ని క్ 16 దినములు కొల 

(పమౌణంబు, (అట్లగుటచే సంధికము తాందికము పలాపముచి త్తవిభమము జివ్వ 

కము కర్టికము అను 6 సాభ్యసన్ని పాతములు చ జెప్పబడిన కాల కమయుగానివ 

చ్రీంచినను నివర్థించును లేక చంపినను చంపును అంతక మరు గైహముశీ తౌంగము 
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కంఠకుబ్దము అఫి న్యాసము ర_క్టపివిభుగ్న చే తముఅను 7 అసాధ్యసన్నిపాతములు 

నానివాని కౌల్టకమము-గా తేటుచుగ చంపును.) 

(తయోదశసన్ని పాత విశేషములు, 

న్లో! వకోల్బణాన్ర్ర్యయ స్తేషు ద్వ్యూల్బణాశ్చత భేతిపట్ |! (త్ర్యూల్బ 

ణశ్చభ వే దేకో విజేయఃసకుస ప్రమః | (పవృద్ధమధ్యహీనై స్తు సు 

వాలెపి త్తకె పై శ్చషట్ | నన్ని పాతజ్వర యైన్టవం స్యుర్వ శే పా 

శ్ర యోదశ | వి స్ఫారక కాళు కార కోంపనోబ (భున౧జ్ఞ కః | 

శీ ఘు కారీ తథధాభల్ల ః స్వప్తమః పుటపాలక; ! సమో గాక్షః 

పాలకశ్చ యామ్యుః (కక చఇత్యవి | తతఃకర్కటః (పోక 

సతో వె దారికాభిధః 

వాతాధిక్యముగల సన్నిపాతము పీత్తాధిక్యముగల సన్ని పాతము శేష్మాధోో 

మగల సన్ని పాతము వాత పి తౌ ధిక్యముగల నన్ని పాతేము నాలేపి త్రే శేప్మాధిక్యయు 

గల సన్ని పాతము పి కీ హ్మెధిక్యముగల సన్నిపాశము వాతపీ త్త శేస్మాధిక్య గముగల 

సన్ని పాతము వాతము వృద్ది జెంది పి పిత్తము ననుముగ కఫ ఫము&ీ ఇముగనుండు సన్ని 

వాతము వాతము సమముగ పీ పత్తమువృద్ధి జెంది కభముక్షయిం చియుండునన్ని పాతము 

వాతము తృయించి పిత్తము వృద్ధం బై కఫము సమము గానుండు సన్ని పాతమువాత వ: 

వృద్ధి చెంది పీ పీ త్రముక్షయిం చి కఫముసమము గానుండు సన్నిపాతమువాత సమముగ॥ 

ప్ ర్లేమక్షయించి కఫము వృద్ధి జెందియుండు సన్ని పొతముయిటుల సన్ని పాతము€ 

18 విధంబులుగనుండును, వినికి యథా థా[కమము-గా విస్సారకము అకుకౌారికంపనవ 

బభు శీఘకారి భల్లము పఫుటపాలకము సమ్మోహకము పాలకము యామ్యుము (కక 

చము కర్క_టము వె దారికము అని నామంబులుగల వు, 

క్లో! శ్య్వానఃకాసో (భమోమూర్చా (పగాపో మావావేపథూ | 

పార్శ్వన్య వేదనాజృంభా క మోయత్వం ముఖస్య చ || 

వాతోల్చ్బణన్యలింగాని నన్ని పాతన్యలత. యత్ 

నపవిస్ఫారకొనామ్నా నన్ని పాతేసుదారణః ॥ 

తా, శ్వాసము కౌసము భమము మూర్చ పలవరింత మోహనము వణుః 
(పన్మ-_కూల ఆవులింత నోరువగరుగ నుండుట ఈలత.ణములు వా ౩ ధిక్యముగాల నన్ని 
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పాతమునందు కలిగియుండును, ఇది నిసారక సన్ని పాతమనబడును, మిగుల దారుణ 

మయినది, 

ఆశుకారినన్ని పాత లత్షణము, 

శ్లో! అతిసారో (భమో మూర్చా ముఖపాక నృధైవచ | 

గా[కేచ వీందవో రకా దాహోోతీవ (పజాయ తే || 

విత్తాల్బణన్య లింగాసి నన్ని పాతన్య లతయేీ్ల్ |! 

భిమగ్భి నన్ని వాతోయ మాశుకార్ (పకీర్తితః | 

తౌ, అతీసారము (భ్రమ మూర్చ ముఖపాకము శరీరమునందు ర_క్షబిందువులు 

సర్వ్యాంగములయందు అధికతాపము ఇవి పిళ్తాధిక్యముగల సన్ని పాతమునందు కలి? 

యుండును, ఇది ఆకుకౌారి సన్ని పాతమని వై ద్యులచే జెప్పబడును, 

కంపవనన్ని పాత లత్నుణము., 

న్డ్ జకతా గద్దదా వాణీరా|కౌ నిగాభవత ప్రి | 

(పస్తబ్లే నయనేవైవ ముఖమాధుర్యి మేవచ । 
కఫోల్బణన్య లింగాని సన్ని పాతన్య లక్షయేత్ | 

మునిఖి 'న్పన్నిపాతోయ ముక్తః కంపననంజ్ఞకః | 

తా, జాడ్యము గద్దదభావణము ర్మాతులయంను ని(దించునపుడు నేత్రములు 

_స్పబయులుగనుండుట నోరుతియ్యగనుండుట ఈలతణములు క ఫాధిక్యముగలసన్ని పా 

తమునందు కలిగియుండును, ఇది కంపన సన్నిపాతమని బుషులచే జెప్పబడును, 

బ(భునన్నివాత లత ణము, 

శ్లో! వాతవీత్తాధికోయ స్తు నన్నిపాతః (ప్రకుష్వతి 
తన్యజ్యరో మద_స్హ ప్లా ముఖశోవషః (పమిోలకః | 

అభ్మానా రుచి తం(దాశ్చ కాస శ్వాస భఛమ(శ్రమాః 

మునిభి ర్చ భునా[మాయం నన్ని పాత ఉదాహృతః ॥ 

తా, వాత పీత్తాధిక్యముగల సన్ని పాతమునందు జ్వరము మదము దప్నీనోరు 

యొండుట తేంద కడుపుబ్యరము అరుచి క సణ్య్వాసములు (భమ (గోమయము ఇవి 

కలుగుసు, ఇది బ్మభున సన్ని పాతమని బుషులచే జెప+ఎడును, 
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ల్లీ భుకారి నన్ని పాతలకు ణము. 

శ్లో వాత శ్లేష్టూధికోయన్య సన్ని పాతః|ప్రకుష్యతి | 

తస్యశీతజ్వరోమూర్భా తుత్హృష్టాపార్యనిగ్రహః ॥ 

ఛూలమస్విద్యమానన్య తం[దాశ్యానళ్చజాయ న్రే। 

అసాధ్యస్పన్ని పాతోయం శీ భు కారీతికథ పతే 

నహిజీవత్యహోరా తా వే తేనావిష్టవ్మిగహః॥ 

తా, శీతజ్వరము మూర్చ ఆకలి దప్పి పార్శ్యములయందుపట్లు శాల చెమట 

లేకుండుట తంగద శ్వాసము ఇవి (వాత శ్లే స్మూధిక్యముగల సన్నిపొతమునందు కలిగి 

యుండును, ఇది క్మీఘకౌారి సన్ని పొతమనబడును, చికిక్సయందసాధ్యము. ఒక 

అహో రాత్రములోపల మనుజుని జంప్రును. 

భల్లనన్ని పాత లతుణము, 

న్లో! ల్సి _త్సఫ్రష్మాధికో యస్యసన్ని పాఠః ప్రకుష్యతి | అంత న్హాహో 

'బహీళ్ళ్ తంతే స్యతృ ప్లా ప్రవర తే; తుద్య లేదనీ తేపార్నే g4 

క్నీర్ణ గళ(గ్రహః | ఫీవతిశ్లేమ్మపి త్త త్రంచ .కృఛా)తో_కశ్నజాయ 
తే| విజ్భేద శ్వాసపిక్కా.శ్చ వర్గం తేన[ప్రమిలకాః | బుపీ 

భి ర్భల్ల నామాఃయం నన్ని పాత ఉదాహృతః॥ 

తా, శరీరముయొక్క_ లోభొగమునందు విశేషతాపము పె భాగమునందు 
ఛీత్రము వి శేషదప్పి కుడిపార ) వ్రమునందుపోట్లు తొమ్ము శిరము కంఠము వినియంగదు 

పట్టు హనీ క్రమ కాంయీమియుట క ౦0ళమునందునొప్ప్ మల బంభము శాసనము 

ఎక్కిళ్లు తంద ఇవి పీ పిత్త గ్ల హ్మెధీక్య సముగల సన్ని పొతమునందు కలిగియుండును, ఇది 

భల సన్నిపాతమని బుషులచే చెప్పబడును, 

కుటాపాలక' నన్ని పాతలకుణము. 

శ్లో నర్వదోషాల్బణోయన్య నన్ని పాలేఃప్రకుష్యతి | (త్రయాణామ 
పిదోపూణాం తన్యరూపాణిలత యెత్ || వ్యాధిభ్యోదారుణ 
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శ్చేవ వ(జకస్తాగ్నినన్నిభః | శేవలోచ్చా పనపరమ_న్స్సశ్ఞాం 

గ స్తబ్బలోచనః | (త్రిరా(కాత్స రమే తన్యజంతోర్హ రతిజీవితమ్!! 

తద్దనస్టంతు తంద్భ హై( మోధోవ్యాహర తేన? | ధర్షితో 

రాక పై ర్నూ నమవేలాయాంచరంతియే | అంబయా(బ్రువతేశే 

చిత్ యజణ్యా (బు స్మరాతుసైః | పిశాెర్లు హ్యూవై_ శ్చెవ 

తథా న్య్యైర్మ స్త ే హతమ్ | కుల జే రార్చనాహీనం ధర్షి తంకుల 

దైవతై 2 | నత త్రవీడా మవచేగరక స్త్రతిచాపనే నన్ని వాత 

మిమం 1పాహు ర్భీవజః కరూట పాలక మ్! 

తా, వా తాది తిదోప పకోపాధిక్యయగ' ల సన్ని పాతమునందు (పకోపించీ 

యుండు వాతెౌది (తీదోషమయుల లక్నణములన్ని యు కలిగియుండును ఇది ఆన్నివ్యా 

ధులకంఆ మిగుల చారుణమయినది దీనియందు పెద్ధయూచ సిరి వీశేషదప్సీ అవయవ 

ములు "నేత్రములు ఇవి _వప్రములుగనుండుట ఈ లక్షణములు కలిగియుండును, ఇది 

కి దినములలోపల రోగియొక్క_ (బాణమును హరింపజేయును. ఈసన్నిపాతము కలి 

గియుండువానినిచుూూచి కొందలు మాథులు ఆకౌలమలో 'సంచరిం- చునట్టి రాతస 

(గ్రహములు సోకినవియు కొందరు చాముం డాద్మినహముబు సోకినవియు కొందరు 

(బహ రాతుస గహములుసోకిన వియు కొందరు పిశాచ గ హములుసోకినవనియు కొం 

దరు యక్న్షుగ వాము సోకినదనియు కొందరు కుల దేవతలను వూజబింపకుండుటవలన 

జనించిన చేస్టయ ననియు కొందరు నతు తేపీడ డయనియు కొందరు విష సయోగమువ 

లన జనిం చినదనియు మటికొంచరు మూరణొది (వయాగమువంన 2 జనిం-చినదని యు 

వ-చచించెదరు, ఇది హటపాలకమను సన్నిపాతమని వై ద్యశాత్రు "వే ల్తణం వచిం వెదరు, 

నవ్వ్యవా నన్ని పాత లమణము, 
/ 

శ్లో! (ప్రవృద్దమధ్యహీనై స్తు వాతపిత్తకపైశ్చయః | 

తేనరోగా_స్తవవోకా యథాదోవబలా[శ్రయాః || 

(పలాపాయాననంమోాహ కంపమూ ర్భారతిభ మాః | 

ఏకరూతమాభిఘాతశ్చ తతా జ్యే లేవి శెవతః | 
ఏహసంమోావాకోనామ్నా నన్నిపాత స్పుదారుణ:॥ 
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తా, వాతము (పవృద్ధమై పిత్తము సమముగా కఫము తుయిం చినదిగానుండు 

సన్నిపాతమునందు పలవరింత ఆయాసము మోహము వణుకు మూర్చ అరతిభమము 

1 పార వ్రమునందుశూల ఇవి జనించియుండును, ఇది సమ్మోహన సన్నిపాత మన 
ల 

బడును మిగుల దారుణమయినడి, 

పొలకనన్ని పాత లవణము, 

న్లో మధ్య(ప్రవ్బట్ధహీనై స్తు వాతపి తృకపై'శ్సృయః | తేనరోగాస్త 

ఏవో కా యభాదోపుబలా ళయాః వోూహ[ప్రలాపమూర్చా 

స్యుః రున్యాసంభ ఃశిరో గహ; | కాన శ్వ్యాసో భమ_న్తం(దా 

నంజ్ఞానాశ్ హృదివ్యథా | ఖిభ్యోర కృంవినరతి నంరక్వ_స్తబ్బ నే 

(తతొ! తతా జ్యే లేవి శేపాస్స్యు ర్శ్ఫృత్యుర రాక్ (తివాన 

రాత్ | భిషగ్భిన్సన్ని పాతో'యం కథిత్యచాలకాభిధః ॥ శ 

తా; వాతము సమముగానుండి పిత్తము వృద్ధి జెంది కఫము కయిం-చియుండు 

సన్ని పాతమునండు మూర్చ పలవరింత మోహము మ న్యా స్టంభము తలనొప్పీ కౌసము 

అ అ బాలం ఆ 9 ఓ శ్వాసము (భమము తం దా (పజ్ఞాహాని టొమ్మునొప్పిీ చే తాదీం! దియ ద్వారము! 

నుండి ర_కమువెడలుట నేత్రములు యొజ్ఞన _కద్ధముగ నుండుట ఈ అక్షుణయులుగ“ల 

గును, ఇదిపాలక'సన్ని పాతమని వైద్యులచే శెప్పబడును ఇది 8 దినములలోపలమ' 

అణమును కలుగజేయును. 

యామ్యనన్ని పాత లవణము, 

న్లో! పీ-న(ప్రవృద్ధమ ధ్రైస్తు' వాతవిత్తక మై శృయః | తేనరోగా న 

' ఏవోక్తాయధాదోవబలాశ్రయాః | హృదయం దహ్యు తేచా 

న్యయ కృళ్లీహం త్రవుప్పుసాః |! పచంత్యత్యర్థ మూన్చ్వాధః 

పూయకశోణితనిర్లమః వీర్ణాదంతా'శ్చమృత్యుశ్చ త(త్రాప్యే 

తద్ది కేషతః | ఛిషగ్నిస్సన్ని పాతోయం యామో్యోనామ్నూ 

(షీ ర్తి తః ॥ 

శా, వాతము హీనమై పిర్హయు (ప్రవృద్ధమై కపము సమముగనుండు సన్ని 
పాథమునందు వాదయమునందుమంట యకృత్తు స్టే హము అం్మత్రము ఫుష్వుసము ఇవి 
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పాకమునుజెందుట ఊర్థ్య్వాభోమార్లముగా వీము ర _క్షయువెడలుట దంతములు శాలి 

పడుట శ్రీ ఘమగా మరణము కిలుణట ఈలక్నణయులు కలిగియుండును, ఇదియామ్య 

సన్నిపాతమని వైద్యుల చే చెప్పబడినది, 

(కొక చసన్నిపాత అతుణము, 

ప్ర (ప్రవృద్గహీన మశ్యైస్తువాతపిత్త తకాపె వైశ్చయః 8| వేనరోగా స్రవవో 

కాయ థాదోపుబలా[శ్రయాః || (పగాపాయాన ననంమోవాకంప 

మూర: గృరతిభ)మాః మగా ర్ట స్పంశోనమృత్యుస్నా ్ట తతా 

స |] భిషగ్ని స్సన్ని పాతోయం [కక చఃనం(ప్ర 

రతః | 

.... శౌ. వారము (పవృద్ధమై సి ల్థేకు సుతి చి కఫము సమముగానుండు సన్ని 

పొతమనందు పలవరింత ఆయాసము మోపాము వణుకు మూర్చ ఆరతి (భమముఇవి 

కలుగుటయే గాక మన్య్యాస్టంభముచే మరణముసంభ వించును, ఈసన్ని పాతము[కకచ 

మను =ేర బరగునని వై ద్యశాన్ర్రృ వేత్తలు వచింపుచున్నారు, 

కరు టనన్ని పాత లశ్షణము, 

శ్లో మధ్యహీన(ప్రవృ్ణి స్తు స్తు వాళపిత్తకవైశ్చయః | 'తేనరోగా స్త 

వవోశా యభధాదోష. పుబలా[శ్రయాః | అంతన్టాపో "విశేపో[త్ర 

నచవ కుంనశక్య తే | ర క్తమాలక్తశేనేన లక్ష్య తేముఖమండ 
లమ్ |! ఇ ల్యేనాగర్షి త శే ప్మావృాదయాన్నవ్రవి చ్యతే | ఇషు 

గేవాహతంపార్శ ంతుద్య కేఖన్యలేహృది | (పమోాలక శ్వాశ 

హి క్కావర్ధం తేతుదిజేదిణే | జాహ్యాదన్టాఖరన్చ'ర్మాగళ నూనై 

రివావృతః | వినర్షం నాభిజానాతకూ జేచ్చావికపోతవత్ | అతీ 

వన్లేష్ట ణాపూర్ల శువ్క_ర కోకు తాలుకః | తం[దాని(దాతి 

యోగార్హాహతనాజ్ని వాతద్యుతీః ! నరతింలభ తేనిత్యంవిపరీ 

కానిచేచ్చతి | ఆయమ్య తేచబహుకోర_క్షం స్టువతిచాల్చళః | 
- నఏవకర్కకోనామ్నా నన్ని పాతస్సు దారుణః॥ 



సన్ని పాతనిదాన లతణ "చికి క్సాదయః, క్ష్షశ్చప్రీ 

తా, వారము సమముగా పీత్తము తృయించినదిగా కఫము వృద్ధి చెందినదిగా 

నుండు "సన్ని పాతమునందు మిగుల దారుణమె అంతస్తాపషము ముఖము విశేషముగా 

"నెజ్టననుండుట యెంత కెరియుమినినను కఫము వెడలకుండుట హృదయము చొణ 

ముచే కొట్టబడినట్టు విశేష నొప్పితో సాడియుండుట కండు చెక్కు_కొని పోపుట 

ఎక్కిళ్లు అడుగ డుక్కు వృద్ధి జెందుచుండుట నాలుకనిప్పుతో 'కౌల్చబడినట్టునుకతిన 

స్పర్శముగలదిగ నుండుట కంఠము ముండ్ల చే కప్పబడినటులుండుట శాాసము వెడలు 

నపుడు పావుర పీట్రశబ్రమువ లె కంఠమునందుథ్వనిగలుగుట నోరుకభము చేవూరింపబడి 

లోడాడ పెదవి యివియెండిర _క్త వర్ల ముగనుండుట తం|దఅధికని|ద మాటలుబయటి కి 

రాకుండుట శరీరమునందు కాంతి శ్మియాండుట ఎల్ల పుడు ఉత్సావాములేకంకుట 

అపథ్యవస్తువులయందు విశేషముగా యిచ్చగలు సట కౌరియుమియున పుడక క్తము 

స్వల్చ్బస్వల్బ్పముగ పడుట యిళట్లి అత,ణములుగలిగియుండును, ఇది కర్క్టటమన బడును, 

మిగుల దొరుణమైనది, 

"వ చారిక నన్ని పాత లశుణము, 
(sme 

ద్ లో వాళ్లా అద 9 దె ఎ జల న్లో; సానమధ్య ప్రవ ద్ధస్తు వాళపి_త్తకపెశక్చయః | తేనరోగా_స్త 

ఏవోకా యథారోషభలా[శయాః ! అల్పశూలం కటీతోదో 
మధ్యే జా హోేరుజాభ మ; | భృశంక్ష్సమఃశిరోన ప్తి మన్యా 

హృదయవా[గుజః | (ప్రనూలక శ్యాన కాన పీక్కా_జాడ్యవి 

సంజ్ఞ తిః | (పథ మోత్సన్న మేనంతు సాధయంతికదాచన 1 ఏత 

స్ని౯నన్నివృ త్మేతుకర్ల మూ లేను దారుణః | విడకోజూయ తేజం 

తోర్యధాకృ చ్చేణజీవతి | నవై దారికోసంజ్ఞోయం _ నన్నిపాతి 

స్పుదారుణః | (తిరా_కాత్చర మేతన్యవ్యర్థ వాహధకల్పనమ్ | 

తా, వాతము క్షయించి పీళ్తము సమమై కఫము వృద్ధి జెందియుండు సన్ని 

పాతమునందు స్వల్చ్బకూల నడుమునొప్పి అతోొమున ందు సూల (భమ కి శేషము గాబ 

లిక శిరము వ సీపెడతేల "పెద్దనరము వాదయమునోరు కీనియందుశూల తందశ్వా' 

కౌసములు ఎక్కిళ్ళు జడత్వము. (ప్రజ్ఞ లేసండుట ఈ లక్షణములు కలిగియుండును 

ఇవి జనిం చిననోడే చిక్షిత్సించిన ఒకౌనొకపుడుళమించును, శమిం-చివతోడ చేకర్లి 



ప్రకరణే 
మూలమునందు చారుణమయిన పీట్కజనించును దీనిచేత పాణాం త 

కలుగును ఇదివై దారిక సన్ని పాఠమన బడును, దీనియందు తి దినమూ లఅకుపెన ిశిత్స్ 
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నన్ని పాత న_ప్తవిభదోవ నూరకోపచవమూలంం౦ * 

శ్లో! (పిద్ధవిద్యాభూ] జ్వర ్తీక్షోధ వాశీతమథఎ ఇచ్చుజ్వుర్ వివా | 
చే(తాంతౌ రక్కరహితౌ పాణిపాదనఖా స్తథా £ నేటేకాంతి 
విహీనేచ న(క్రుతౌ సాగరధ్వనిః | స్వేదహేంను జ్వుర కేవ 

హ్యథవా స్వేదఉత్కటః | ముఖేకాంతి _ నతోకూనా నశే 

బుగ్నేథవాకృశే | నాభిహృన్నాసికాపాద హీ= ఆ జాన ర్యాంగ 

కంపనమ్ | ఇిరఃకంపో ప్యపస్మారః కఫఃకంఠ ౧ సవమూాగతః | 

గంధస్వాడుం నజానాతీ మలంకపిలవర్లకమ్  ఉథిలాచపలా 

వైవ నాడీకుటిలసూ[ ల కా |! ఆచావి త్త గతిర్నాడ్ తతోవాత 

గతిర్భ వేత్ | తత శ్లేష్ణు గతిర్నాడీ చ(క్రవద్భ్రయు అేముహుః | 

మందనాడీ భవేద్యన్య హ్యాసాధ్యం భవతి భ్రునము | నరోగీ 

నిధనంయాతి విజ్ఞేయం వైద్యపార గైః | సాభ్వాపా సాధ్య విధిం 

కుకా క్ర్ల్సే త్సండితన్స ప్రియమ్ || 

శా. అతీత్మీవజ్వనము లేక శరీరమునకు శీతీలము లేక స్వల్ప ఇకార ము న శాం 
తములు రెప్పలు పాదములు హా_స్టములు సఖములు వీనియందు ర_క్ష్రవముఎ -లీతవండుట నేత్ర 

ములు "కాంతిహీనయిలై యుండుట చెవులలో సము దపుథ్వని కునరాకుండుట చెమట 

లేని జ్వరము లేక ఆరనిశెమట ముఖమున కాంతి లేకకండుకు చేతము లం (కుంగియుం 

డుట “నేత్రములు కృశించి సూక్కుంబులై యుండుట బొడ్డు హాదయ ఈ నానీక కాళ్ళు 

చేతులు కడుచల్ల నెయుండట కడుతీ వమెన శినదోదోగము ఎగవ్లూతపిది ఇను ర్యాతయు 

ఎక్కిళ్ళు శరీరవింతటవణుకుటతలవణుకుట అపస్థారముకుతికలాో శ్రేయ జీ నొ కడ్డపడుట 

పరిమళ(దవ్యములవాసన నాసికకు చేలియకుండుట మలము కపవీలవస్త్మ యుగ “వెడలుట 

నాడి 3 (వేళ క్రంద ఖండఖండములుగ నేని లేక చపలముగ (మె ఇరు వు ఆ) “నేనిలేక 

కుటిలమె వేగము చేని నడుచుట హాకపి_క్ట శేష నాడులు తిను కలిని తంవివ అనేక 

ముగనడురుట నాజిముందు గా వీత్తగతి వనుకవాతగతి దానికి వెనుక ేష్మగతిగలదై 
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నడుచుటాషలుమారు చక్రమువలె తీరుగుట మందవగతీగానడచుట ఈగుర్తుణయులలోే 
12 8, సర్వసన్ని పాత్షములలోను సష్టవిధదోషముల లోను జనించిన వానితోడపపె 

జెప్పిన వికారములును గరాడియుండిన అసాధ్యం బగుటచే ఆరోగి మరణము డెంగు ను, 

అట్ల గుటం జేసి సన్నిపాత స_పవిదోష సా థ్యాసాధ్యముల చనెటిగి చేత్రయగు పండి 

తుడు చికిత్స చేయవలయును, 

శ్లో (అశ్విసీక ల్పే] _జ్యురోనిహంలతిం శాక్షముమోమం హృ దిళూలినమ్ 
సడాశ్వనంత స్విద్యంతం శ కిీనం హతానలమ్ ॥ 

అయనా 

తౌ, నేత్రములు రక్షోది క్షమ్ములె యుండుట శరీరముకృశిం పకుండుటజఖ" ము 
నొ చ్చుట యెల్ల పుడుశ్వాసము వెడలుట అరనిబంక చెమట సత్వము లేకుండుట ఆగ్ని 

మాండ్యమయు ఈలక్నుణములు ]రి ను సన్ని పాతజ్వరము లలో ను స విధదోషములలోను 

గలిగియుండిన ఆదోగి మరణము జెందునని యెటిగ చికిత్స జేయంజనను, 

న్లో [(అయుర్వేదే] జిహ్ళశ్యామా ముఖంపూతి కుతమతీసిమ కతి 
సమూూరి * దివ నందో, ల్ వుగా సి ధి ప్యుంతి యస్యరోగాంశ్చ వర్ష యేల్ |] 

తా, నాలుక నల్ల గనుండుటనోరు కంపు వేయుట "నేత్రములుపనిలి కుంగియు0 

డుట తలమోద పతీదన్నుట ఈ లక్షణములు 1కి ను సన్నిపాతములలోను స_పవిథ 

దోషముల లోను గలిగిన ఆరోగ్ (బతుకడని రమెణిగి చికిత్స జేయంజనదు, 

శ్లో! (నిత్యవాధీయే] సుక్లీతాహారితా యన్యరోమకూపాశ్చ నం 
వృ ఆః | అన్లూఖలాపస్పతతం మృత్యువూప్నోతితిత్యత ః \f 

తౌ, శీతల |దవ్యాహారములనుగోరుట రోమకూ పములు మూనీకొ నుటఫులును 

మోద గఖిలాపషగలుగుట ఈ లక్షణములు యీగోగియందుగ లిగినను ఆరోగి సతుక'డఊని 
తెలియవల యును, 

రోగారిష్ట తీధివార నత్ష.[తములు, 

శ్లో! (జ్యోతిపగంఛే] ఉరగళతభిపాన్షా) స్వాతిమూలా(తిపూ 
ర్యా భరణి పితృ విశాఖా ధెనుభొనూర్క_జూనామ్ | (పతి 

పనవచతుర్గీ ద్వాదళీ చాపిషప్టే వారి" రవిధిశేకో రోగిణాం 
కాలమృత్యుః || మ 

తౌ, ఆ ేష, శొతఫ్హ ఆర్జ్ర స్వాతీ మాల పుబ్బ పూర్వాహాథ పారా SNE 

భరణీ మఖ విశాఖ ఆగిత్యవాగముముంగళ వారము శనివారము పాడ్యమి నవమి సవితి 
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ద్వాదశి. షష్టి ఈలీథి బారనక్షుత్రయులు తి ను కోడినడినమ  నందెవనికి జ్వరమువచ్చె 

ఢినో వానికీ "కాలమృత్యువు ఆ సన్న మైనదని తెలియవలయును, 

రోగోత్ప త్పి శుభాశుభ సతు(త్రములు, 

న్లో॥ [గంథాంత రే] కి కాసుయదాక శ్చిజ్జ్యరాది(వతివద్యతే | 

ననర్మాత్రంతదావీడా|త్రిరా|త్రంరోహిణీముచ 1 మృగళీరే ప-చ 
రా|త్రమాన్దా పాణభయంతేథా |! ఫునర్వసూచపుష్వుశ్చన_ప్త 

రా|తంవిధీయ లే | నవరా(తంతధా(_కె పాఃశ్శ శానాంతంమఘా 

సుచ | జ్యామాసౌా ఫబ్లునీచై వ హ్యు త్తరాసు[తివంచకమ్ ! 

హా స్పేవజాయ తేపవం చిత్తావై వార్థమానకమ్ | మాసద్వ 

యంతథాస్వాతీవిశా కేవంచవింశలిః ! అసూరాధా దశ (పోక్సా 

'జ్యష్టాచై వార్థమానకమ్ | మూ లేచజాయ తేమాకు ఃఫూర్యా 

పాథాశ్ర్రిపంచకమ్ |! ఉత్త శేదినవింశత్యా చ్యామాసౌ(శ్రవ 

శోతధా | దనిస్థా యామర్గ మాసో వారుణేచదశాహాకమ్ | 

పూర్యాభా|[ధపదేమోతు కత రాస్కుత్రిపంచకమ్ | శేవతీన_ప్ప 

రా(త్రంచ హ్యాహోరాత్ర తధాశ్విన్ | భరణీ తత ణేనైవ 

మరణంతు ననంశయః ॥ 

తా, కృ్తి తికా నక్నుత్రమునగలిగిన జ్వ్యరాదులు 9 రాత్రులును గనోపాబజియందు 

8 ర్మాతులును మృగశీర్ష యందు ర్ 7 రా తులును కీడెంచును, అర్ర్ర్యయందు (పాణభయ 

మునుగలుగ జేయును, పునర్వసు పుమ్యమీ నక్ను తేమల జనించినజ్వరాదులు 7 రా|తు 

లును అశేపానక్న[ తయన 9 ర్మాతులును వీడించును, మఖా నకుతయున జనించినజ్వరా 

రులుమరణమును గలుగ జేయును, వుబ్భానమ్మత్రమున జనించిన జ్యభాదులు 2 మౌస 

ములుసను ఊ _ర్తీ రానక్షు తమున 15 దినములు పహాస్తానమ్మతమున 1 పక్షమును చిళ్తాన 

క్ష తమున శే మాసమును స్యాతీనక్షత్రయన 2 మాసములును విశాఖా నతత్రమున 

25 దినములును అనూరాధా నతుతీమున 10 దినములును జ్యేష్టా నత్షుత్రయున 1క్ దిన 

ములును పీడించును. మూలానత్యత్రమున జనించిననోగము 15 దినములలోనుపూ ర్వా 

షాథ్రా నక్షుత్రమున 15 దినములలోమ ఉ_త్సరెపాథా నత్నతీమున 20 దినములలోను 

'శ్రవణనతు[తమున 2 మొనములలోను ధనిస్థానత్నత్రమున 15 దినములలోను శతభిషా 



సన్ని పాతనిదాన లతణ చికి తాదయః, 157 

నత్నుత్రమున 10 దినముల లోనునివ ర్థించును వూర్వాభొ(దజ_త్లరాభాడనతత్రమల 

యందు జనించిన రేగము 14 దినములును “*శేవతీ నక్నుతమున 8 దినములును అశ్వినీ 

నక్షత్రమున 1 యహాోర్మ్యాతమును ఫీడించి పిదప నివ _ర్జించును, భరణి నక్షత్రమున 

నిస్సంశయము గా తత్త మున మరణమును గలుగ జేయును, 

దూతలవుణ రోద సాద్యాసాధ్యములు, 

(సిద్ధవి ద్యాభూ: పూర్వ(త్రపళ్చా నై తా ము త్తర స్యాం 

తధాదిశీ | భాప.లేదూతకోయ।త్ర శుభం భవతినిశ్చయమ్!! 

తా, రోగివద్దనుండి వ చ్చినదూత వైద్యునికి తూర్పు భాగమునం దేని పశ్చిమ 

భాగమునం దేని నిర్బతిభాగమునందేని ఊఉ తరబ్లానమునంటేని నిలువబడి వైద్యుని 

బిలిచిన అరోగిజ్ వించునని తెలియవలయును, 

నో యామ్యేచా గ్నయవ్యాయ వ్యే ఈశా న్యేయదిసంస్టిత | 
య mp 

దూతోపిభాష తే కేయ మశుభం నిశ్సితంతథా | 

తా, మటీయు గోగివద్రనుండి వచ్చినదూత వై ద్యునిక దతీణ భాగమునం దేని 
ఆగ్నేయ భాగమునంబేని వాయివ్య 'ఫాగమునం డేనీ ఈశాన్య ఫాగమునంటేనినిలువ 

బడివై ద్యునితో సంభాషించిన రోగిమరః.ము శెందునని “వె వైద్యు జెరగవలయును 

నన్ని పాతన _ప్పవిధదోవ సాధ్యలతుణములు, 

క్లో (సిద్ద విధ్యాభూ అథ సాధ్యగుణాస న్య మ్యెకో, ;తవ్యం భఛిపవో 

త్తమ్ః | బి కినరసమం చే శ్ర ముఖం'తా శేశనన్ని భమ్ | నమ 
ధాతుగతి తిర్నాతీ నరః 8కోకిలసన్ని భః | ముతంతుధామూంర్థి a 

కొంయూా రన్న వాంఛాతనుర్ల ఘుః |! దంతాఃకుందని భాఫా సాజి 

హశ్విన్మదవమార్షవా | యవాగా[ప్రాశనేసే స్వేదఃకర్ష యో శ్ర 

వణంనమమ్ | (ఘా గేగంధన మజ్జా నే పాణిపాదతలోప్ట తా | 

నఖపమాశీ శేఖాసు ర కృ నంపూర్ణ తాయభా | కతా 

వై నంసుఖంసాధ్యం చికి తెత్సండితో భిషక్ | 

తౌ, ఇక్మతయోదళ సన్నిపాత స ప్పవిథదోప. సాధ్యగణంబుల వ చింెదను, 
ఓవె ద్యో త్రము జా! వినుము!_ చే తములయందుసల్ల కలువ రేకుల వంటి కౌం తిముఖము 
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చందునితో సమానముగనుండుట నాడికి సమగమనము స్వరము కో కిల స్వరముతో 

సమానముగ నుండుట తుమ్వలుఅన్న మునందిచ్చశ రీరము చు లక నగనుండుటదంతముల 

యందు మొల్ల లవంటికౌంతి నాలుక (దవయు_క్ష్మమె మృదువుగనుండుటగం జి, తాగు 

నపుడు చెమట కర్షములయందు ఘోపము సమము గావినిపించుట యిరు నానీకలయం 

దు పరిమళ ద్రవ్యముల వాసన సమముగా నెటుంగవచ్చుట కాళ్ళు చేతులు ఉష్టముగనుం 

డుట "నేత్రములు రెప్పలు నోళ్ళు హా _సకశేఖలు యివి ర_క్షవపూరితముగ నుండుట 

ఈ లక్షణములు ]8 ను సన్నిపాతములలోను సప్తవిధదోషములలోను జనించి 

నాడి స్వస్థగతి 7 నడుచుచుండిన "సాధ్యమని మయొతిగ్ పండితుడు చికిత్స జేయవల 

యును, 

అ పథ్యజనిక న_ప్పవిభదోవలతు ణము, 

న్ [మాధవక్పే] తం|[ద్రామార్భా(భ మోమోహః (పలాపో 

హృది వేపనమ్ | అపథ్య దోపావిశక్లేయా వైద్యవిద్యా విశా 

రె 8| ' 

తా, తంద్ర మూర్చ (భ్రమ మోహము (పలాపము టొమ్య అదురుట ఈలక్నుణ 

ములుగలిగిన, అపథ్యదోపమని వై ద్యశా(న్ర్ర వేత్తలు తెలిసికొనవలయును. 

(స్ర్రీనంగమదోవ లతణము, 

న్లో! [మాధవనిడా నే] తరుణజ్యరమ భ్యేతు యవతీనంగ మేతధా | 

జాయ లేవారుణొ దోషో హ్యాంగ వై కల్యకంపనమ్ 

వథోంత శేద సంతాపః (పలాపస్తాపవి[భమా | 
పాణిపాదత బేనీశం దోప: (స్రీనంగ మేన్నృతః | 

తా, తరుణజ్వర మధ్యములో న్ర్రీసంభోగము సేయుటచే దారుణమైనదోష. 

ముజనిం చును. దానియందు అంగ వై కల్యము వణుకు అోొమ్ములో మంట పలాపము 

తాపముతబ్బిబ్బుమౌ టలు హ_సపానములయంచు శే త్యముగలుగుట ఈ లక్షణములు 

గలది త నంగమాదోషమని “తెలియవలయును. 

బిషమెదోవ. లతుణము. 

శ్లో [మాధవనిడాశే] జ్వరసంతాప వేగశ్చ నాడీకుటిల వేగ తా 

అంతేనా హోేమగోమూర్భా విషమే గోవఆగ సే ॥ 
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తౌ, జ్వరము కడుసంతొాపము అంత న్రాహము మదముమూర్భృగలిగి నా డికుటి 

లమె -బేగముగనడు చుచుండిన విషమదోషమని “తెలియవలయును, 

వీపమశీతదోపష లతేణము, 

శ్లో గగంథాంత శే] దినేద్విత్రిచతుర్వారంం ముహుళ్శీతం ముహు 
ర్ట్వరః | దాహోమోహ నిరోరుక్స జిహ్వా కరినకంటకాః | 

దోషం విషమశీతంవై. జానీయా డె ద్య వార Xgl 

తా, 1 దినములో 2 8 4 పర్యాయములు చలి జ్వరము వచ్చుట దాహము 
మోహము తలనొప్పి గతుగసట నాలుక కఠినమె ముండ్లుచారి యుండుట ఈ లతేణ 

ములుగలది వఐిపము శీతదోషమని వెద్యవే త్రలగు వారెటుంగవలయును, 

శీత్రజిసా లే నాక దోష వమ లవమణమ్ము 

[(గంథాంత శే] జిహ్వావీ తాస్పోటశు ప్కూ_(గంధి-కాజ్యర వభ 

మాః | * మూ ర్భామూక త్వగుం భం చవీతజవ్వాక లక్షణమ్ | 

తౌ, నాలుక పచ్చగనుండుట నాలుకముండ్లుచారియుం డుట చెవుల సంధు 

లలో గడలుకటుట జ్వారము తబి,బు+లాడుట మూర" మూగతనము డగు తికబడుట 
G6 టు బై బె జ ౧-౨ 

ఈ లక్షణములుగలది కీత్ర జి పహాకదోపషమని "తెలియవలయుమ, 

ర_క్తజిసకదోవ లవణము, 

శ్లో॥. [(మాధవనిడా నే] జహాచ ర_కృవర్షాస్యా త్క_ంట కద్రవ 

నంయుతా ' జ్యరతృ్భ ఫ్లావిదాహంచ రకజగ (కలతు.ణమ్ | 

తా, నాలుక ఎజ్జగనుండుట నాలుక ముండ్లుబాగి (ద్రవయుక్ష కముగ నుండుట్న 

జ్వరము దప్పి శరీర తాపము ఈ లక్షణములుగలడి రక్ష జివ్యాకదోషమని తెలియ 

వలయును, 

వ్ మూర్చ గుంభ నహి క్కా_శ్చ పీత జివ్యాక లక్షణమ్ 

“ NR మూర డస్దు త్రీక ఎక్కిళ్ళుగలుగుట, 
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కృష్ణజహ్యూకదోపష లవణము, 

॥ [మాధవనిడాశే] కృష్ణాజిహోగచకరినాకంటకా చాహెవి(భ్ర 

మాః ! శ్యాన కందూర్శద _నృృష్ల్తాస్యాద్దోవః కృష్టజిహ్యూకః! 
క 

తా, నాలుక నల్ల నై కఠినమె ముండుబారియుండుట తా పముత బ్బిబ్బులాడు 

ట శ్వాసము శరీరమున దురద శరీరము గురుతెరుగకుండుట దప్పి ఈ లమణములు 

గలది కృష్ణ జిహ్వ “దోషమని తెలియవలయును, 

క్వేతజిహ్యక దోవ లక్షణము, 

శ్లో! [((గంభాంత రే] జిహ్వా శ్వతాస్సోట గఖాశ్చాంగ మై కల్యకం 
ఠి వితా ॥ (భమస్వేదాతి సారాశ్చవహ్యు నార శ్సి_త్తవిభ్రమః। 

శు కోకు కేమతిర్భూ రా శ్వేతజి హ్వాకలవణమ్! 

తా, నాలుక తెల్లగనుండుట గొంతులో ఉడికి పగిలినట్టుండుట శరీరమునొ 

చ్చుట వణుకుట [భమ చెమట అతిసారము కర చిత్త భమ (పతీక్షణము నందుమ 

రుషు మార్చ ఈ లఅలతణములుగలది శ్వేత జిహ్వూకదోషమని “తెలియవల యును, 

న వ్షవిధదోహ. దన్మవమాణము. 

క్లో॥ [మాధవనిదానే] ఇతిన_ప్తవిధాదోషాః (ప్రరూణంచార్థమూాన 
కమ్ | అథవాన ప్పదివనం విజానీయా ద్భిహగ్వరః | 

తౌ, వై జెప్పిన స ప్తవిధదోషములక ]5దినములు గాని 7 దినములు గాని కెల 

(పమౌణమని వైద్యుడు తెలిసికొనవలయును. (ఆకౌలముగడచిన పీవప రోగిజీవించి 

యుండిన చికిత్సచేశువలయును, ఆస ప్తవిభదోషయలు తరుణమునందు జనించిన 7 

దినములకు జంపును, తరుణముగతిం-చివ పినప జనించిన 154 దినములకుజంపును, 

అట్లగుటంజేనీ 7 దినములు గాని 15 దినములు గాని గతించిన డై వబలయుగల వారు 

జీవించినను జీవించెదరు), 

కుెొషధ (పయోగ కాలము. - 

న్లో! తణద్దోపా ద్యవస్థాయాం కుర్యా ద్భేహజ యోగకృత్ | 
శా, దోసిం చినప్పుణే యాషథం బివ్వవలయును, 



నన్ని పాఠేనిడాన అవ్.ణ చికి త్పాదయః, 161 

న ప్త్వవిధవోష నూరకోవ ద్రవములు, 

నో [(గంఛాంత శే] హీనస్వరో గుద భ)ంశః కానశ్యాస నమా 

కొలః | హృదిశోభోభ వేత్తన్య కుతీళూలోనజీవతి ॥ 

తా, హీనస్యరము 1 గుద భంశము కుతికలో శ్లేష్మయుఆడ్డపడుట శ్వాసళరీ 

గము గురు తెరుగకుండుట ఖోొమ్మువాచుట కడుపులో (పబల మైనకూల ఈ లతుణ 

ములు_స్రవిధదోషములోను సన్ని పొతేములలోను కలిగియుండిన అట్టి రోగియమాల 

యమున 'కేగునని యెటింగి చికత్స కేంపంజనదు, 

శ్లో! [సిద్ధరసార్ల వే] యోహృష్ట రోమారశకాతన్స హీక్క_ శాన 
ధరాలవా్ | విభా )ంతలో చనంమూథం జ్యరితంపరివర యత్ | 

తొ, రోమములు గగుర్చొడుచుట నేత్రములు గకో ది క్రములుగ నుండుట 

ఎక్కిళ్ళు ఎగపూ పీరికడు పులో పబల మేనశూల చే త్రములు చకాకౌరముగదిరుగుట 

శరీరము గురు తెరుగకుండుట ఈలతుణములు 1కి సన్ని పాతములలోను స_పవిధదోప 

ములలోను, కలిగియుండిన రోగ యమమండిరమున శేగునని తెలియవలయును, 

నో [పూజ్యపాదీయే] రాతౌ తాపోదివానీతం వాకార్తిర్డ నీలు 

జల్పకః | కృష్ణా జిహ్య్వోతిర కావా శిరపోదోనశన్యతే | 

శా, శరీరము ర్మాతులయందు తాపయు_క్షముగనుండుట పగటియందుచల్ల గ 

నుండుట థను ర్వాతము స్వల్పగా మాటలాడుట నాలుక నల్ల గగాని క డుఎజ్జన గాని 

యుండుటయే గాక ముండ్లుభారి పీడకవ ₹నుందుట శిరమునిలువకుండుట ఈలత్నుణయు 

లలో 1 టి గాని కొన్ని గానిన_పవిధదోషమయులలోను 18 సన్ని పాతములలోనుకలిగి 

యూండిన రోగిజ్వించుట దుర్గభమని యెటింగి చికిత్స జేయంజనదు, 

నో [మాధవకల్సే] భగ్న(గీవా తథాస్పోటో మూ ర్చావాతేః | 

తణేకుణే | ఊర్థ్వ శ్యాసోభ వేద్యస్య కఫఃక స్టేనజీవతి | 

తౌ, మెడనిలువకుండుట కులీకలోపగిలవియుండుట (ప్రతీతుణము నందుమూర్భ 

ధనుఠ్వాతము ఎగవూపీరి కుతికలో శ్లేష్మము అడ్డ పడుట ఈ అతుణములు స _ప్తవిధ 

ళ్ (సద్మభంకమన ౫ా;---అసనము బె టి కివిడలుట 
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దోషములలోను ]5 సన్ని పాతములలోను గలిగియుండిన రోగి బతుకడని తెలియ 

వలయును, 

న్లో అంగుళీ రాంనఖానాంచ దం తానాంపవ్మణాంతధా | 

నాస్తి కేద_క్రవర్షత్వం తన్యమృత్యుర్ననంశ ౨ ః || 

శా, ఏవోగమునంను (వేళ్ళ తుదనోళ్లు పండ్ల చిగుళ్లు 'రెప్పలువీనియందుర కము 

లేకగండంనో అట్టిరో? నిశ్చయముగా వృతి జెందునని "తెలియవలయును, 

శ్లో! అంగకంపోగ తేర్భంగో ముఖంకుంకుమనన్ని భమ్ | 

ముఖే వా: రిచన శాన స్పచయాతియమాలయమ్ ! 

చిరాత్ప్రవృద్దరోగ స్తు ఫోజ నేష్యనమర్థకః | 

భగ్నగాత్రోభ వేద్య స్తు నద్యన్తా ఫ్రజ్్రభిపగ్వరై ః 

ఇ త్యేనంలత్ష.ణంజ్ఞా త్వా చికిత్సాం కార యేద్బూధః || 

తా, శరీరము వణుకుట నడుచుటకు శక్తి 'లీకండుట ముఖము ఎజ్జగనుండుట 

నోటనీరు గారుట శ్వాస ఈలతణములుగల వోగియమౌాల నుంబున కేగును, మటియురోగి కి 

రోగములు (కమముణా వృద్ధి జెందు చుం కుట అన్నము దిగకుండుటశరీరము శిథిలము 

జెంరుట ఈలక్న్షణములుగల నోగినివై ద్యుడు వర్టింపవలయు ను, ఇటులరోగ సా ధ్యా 

సాధ్యంబు నెణిగి బుస్థిమం తుడగ వాడు చికిత్స జేయవల యును, 

శ్లో (నిత్య నాథీయే ] అనిలోయాతిపి త్తేద వీ తంయాతికఫాలయే | 

క ఫశ్చకంఠమాయాతిదుర్ల భంతన్యజీవితమ్ | 

తా, నాఖీకి కిందఫాగము ననుండు వాతము (పకో పించి నాభికి పెభాగమున 

నుండు వి తసానమును కెందును. అందువలన ని తము ఉ;ది కమె టోొమునండుండు 

శవ) సానమును శెందును, అందువలన శేషము పకోవపించికుతికనడ గించును. దాని 
౨" శ్రేఢ్ - nm eg UU ఢ 
వలనోగి మరణము చెంబును, 

న్లో! (బైరవకల్పే] థీణేండ్రియన్య చానత్వు కాన శ్వాసోద్గమ 
స్యచ | జ్వ రాభావిషమోయన్య యన్య దీర్దాశ్చ రా. త్రయః | 

తీళ్ల వేగారియాకున్య తంఘ్నంతి జ్వరితం[ ధ్రువమ్ || 
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తా, స పవిభ దోషములలోను సన్ని పొతేములలోను చతురాదిపం చేందియ 

విషయము బలహాోని ఎగన్రూవపిరి కుతీకలో శేమ్మ[పతీబంభము తొలుత విషమజ్వరము 

తీవ వేగము రాత్నకలిగి దీర కౌలమువరకను వర్తించియుండిన రోగిమరణము జెందు 

నని తెలియవలయును, 

సన్ని పాతస _ప్రవిధదోషమృత్యునాడీ లతమణము, 

న్లో [(ఆయుర్వే దే] చాం చల్యందోషచుష్టత్వం కాఠిన్యమతిమంద 

తా | వ్యకత్వమనిసూత్న త్వంన్వస్థాన త్యాగ వవచ। యసై్యై 
శానిచదృశ్వ తేసయాటేయ యవి [దిరమ్! 

* 18 సన్ని పొతములలోను స _ఫ్రవిధదోషములలోను నాడి చంచలముగ 

ప్రవోమమనరమన కఠినముగ అతీకుంచయుగ వకముగ లేక ఆఅతినూక్మముగనడు 

చుచు స్వస్థానయును విడ నాడియుండిన రో[ియమొలయమునేగుననితిలియవల యు, 

శో (నిత్యనాథి యే] యావత్మే_ంఠగతాః|పాణాః యావన్నశ్యతి 

చేందియమ్ | తావచ్చికిత్సాక _రృవ్యాకాలన్యకుటిలాగతిః | 

తా, ఈళ్వ రేచ్చా కర్మ? తుల నెటుగుట కెవ్యారికి నశక్యయగానుండుటచే 

(పౌణములు కంఠగతంబగువరకు ఇం! డియములు నశించువరకునుఅ సా ధ్యవోగముల 

యందుకూ డా చికిత్స చేయవల యుమ, 

నదె చ్వ్వద్య లతుణము, 

శ్లో వ్యాధే స్తత్వపరిజ్ఞానం ేదవాయాళ్ళని గ వాః | | 

ఏతదై చె ఏద్యన్య వై  దత్వనవై. ద్యః (వభురాయుహ 

తా, వైద్యుడు రోీగతత్వము చెణిగిరోగమువల నబనిం చిన వేదనలను పోకడ 

చుటయందు సమర్థుడగు చేశకాని ఆయువు నొసంగుటకు సమిధ్ధడు కా చేరడు, 

న_ప్పవిధదోవ న నన్ని పాత సాధ్యలతుణములు, 

న్లో [ఆయుశ్వేచే] భిషుగ్భొ పష జ యోస్సమ్య గిన _స్త్వ్వంగ శే 

శుచిః | ఏ బ్రాసాఖ్య! (వీకివాక్టైశరీరంసోద్యమంభ వేల్ | 

ఇం(ద్రియాణి[,పసన్నానినరోగీ నై వనశ్యలి | సౌవమ్యదృస్టిర్భ వే 

ద్యస్య (క్రో లేవ _శ్రచన్వచ్చతా | పాణిపాదంభ వేదుష్ట్రం 
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జిహ్యాయ న్యచకోమలా | చే దహీనోజ్యరోయన్య * కాన 

శ్మాాసోనవ_ర్తతే | కంలోవికఫహీన స్తు నరోగీనై నైవనశ్వతి | 
వై తన్యంసకలంయన్య గంధస్వాదస్పు ఎటీంభ వేత్ | న్వర 
పూరితకంఠస్తు నజీవతిననంశయ: | "నీతానివిపరీ తానియెన్య 

స్యుర్నస నజీవతి!! 

తా, వైద్యునియందు క షధమునందు శ్రద్ధ శరీర శుచిసుఖము గాని దపట్టుట 

వస్తువులయందాస క్లి సంతో పము 'కార్యములయందు పవృ త్రి పం చేందియములకు 

పటుత్వము ఈలతణములుగల రోగి జీవించునని తెలియవలయును. మజీయు సౌమ్య 

దృష్టి ఇవులు చాగుగావినిపించుట నోరు దోషరహిత ము నిర్శలముగ నుండుట'కోళ్ళు 

చేతుల ఉనమగ నుండుట నాలుక మృదు వై (దవయు క్షముగ నుండుట బంక చెమట 

లకుండెడి జ్వరము "కెౌసశాధనలు లేసండుట కుతికలో తెమడలేకుండుట సర్వాంగ 

ములయందు ఎలుక గలిగియుండుట ముక్కున పరిమళ (చవ్యములువాసన _ తెలియ 

వచ్చుట కంఠస్వరము చెడక బాగుగా నుండుట ఈ లతుణములుగలిగి నాడి స్వస్థ 

గతిగానడుచుచుండిన అరోగినిశ్చాయము గా జీవించునని యెటీంగ చికిత్స చేయవలయు, 

మటియు చె జెప్పినలక్నణము లకు నిపరీతలతోణంబులు కలిగియుండినఆరోగి వె వస్వ 

తనిలయంబున శేగునని యెణీంగి చికిత్స జేయంజనదు, . 

సన్ని పాతన_ప్తవిధదోపషములకు కాలకూటరనము, 

న్జో॥ [నిత్యనాధ్యే) రు(ద్రనంఖ్యామ్భృుతంవై వ క్రిభాగం స్తూతమే 

పచ |! గంధకంపంచభాగంచ -శిలాయాబుతుభాగమ్ | తొ 

(మభన్మ చతుర్భాగం బుపి.ఛభాగంచటంకణమ్ ! తాళకంనవ 

భాగంచవప్్సల్నమూలంత ధ్రైవచ | (త్రిఫలాచ [తైకటుకం దశ 

ద్వాదశ క ంతేథా | పీంగుభాగై క సంఖ్యాన ము[గగంథాళత ధై 

వచ! ఏవంఖ ల్వేచనంస్థాప్యహ్యార్ష )కవహ్నిమూలకమ్! జంబీ 

రలకునంవైవ కార్డీ శిిస్వర్కమూలకమ్ | లాంగలీ సాంనపాచే 

న సింధుర్నాగద ళేనచ | అంకోలశిగుమూలాని ప్ర క్యేకంయా 

మనూతకమ్ | పుచకోల కపాయేణ పంచమూ లేనమర్ష 

యేత్ | గుంజామాత్రంవటీంకృ త్వా శృంగి బేరంపిజేదను | 

ఈ నాసాళ్వాసః (పవర తే, 
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అసాధ్యంనన్ని పాతంచ సర్వజ్వరహరంరపరమ్ | న _ప్పదోహ 

వినాశశ్చ నన్ని పాతకలంహశేత్ 1 స్నానంకుర్యాత్స)య 
తేన (శ్రీగంధం లేపమా చ శేత్ | పథ్యందధాోోదనం చై వ 

ఖర్జూా రాది ఫ్యలె రపి | తాంబూలచర్యణం కుర్వాత్క_)మే 

ట్రైవంనమాచశేత్ | కాలకూటరసోనామ్నా త్వీశ్వ నేనై వ 
భామీతమ్ | ఛిషగ్వ రాశృకుర్వీర౯రో గాణాంకులనాశకృల్ I 

తా, శుద్ధి జేనీన నాఖ్ 1] ఫాగములు శుద్ధి జేనీన పాదరసము శి భాగములు కుద్ధీ 

జేసిన గంధకము 5 ఫాగములు శుద్ధి చేసన 'ముజిశిల 6 భాగము తామభ స్థుము 

శీ భాగములు శుద్ధి చేసిన వలిగారము ౮ భాగములు శుద్ధి జేసిన తాళకము 9 భాగములు 

చ్మితయాలము 9 "భాగములు[త్రిఫలములు 10 భాగములు (తికటుకములు 12 భాగ 

ములు ఇంగుప 1 భాగము వస 1 భాగము ఇటుల వీనిని ఖల్వములోనుని చి ఆల్లిము 

చితయాలము నిమ్మపండ్లు వెల్లుల్లి బండిగురువింవచెక్క_ కౌటుమునగ జి'ల్లేడు వేళు 

చన్న చర్ల గడ్డ పాంసపాదియాకు వావిలాకు తమలపాకు ఊడుగ వేళ్ళ చెక్క మున, 

వేళ్ళ చెక్కు వీనిరసములచే ప ల్యేక (ప ల్యేకము గానొకొ_కరుగాము చాగుగమర్డి ౦+ 

వీదప పంచకోలకపాయముతో 1 దినముపంచమాలకపాయముతో 1 దినముమర్ది + 

సరిగింజలం తేసి మాత్రలుజేని యందొక దానిని అల్ల పురసాను పానముతో చేవిం'చి; 

ఆసాధ్య సన్ని పొతములు సప్తవిధదోషములు సర్వజ్వరములు సన్ని పొతసయమావామ. 

నశించును, నుటీయు దీనియందు శీతోదకస్నానము | శ్రీగంధ లేపనము పెరుగన్న మును 
భుజించుట ఖర్జూ గాది ఫల భత్నుణ తౌంబూల చరణము వీనిని (కమముగానాచరింస 

వలయును, ఇది ఈశ్వరునిచే వచింపబడిన కౌలకూటరసము, దీని (క్రమము నెటిగ 

వైద్యో ల్తీేమలు (ప్రయోగించిన సన్నిపాతాదిరోగ సమూహమును నశింప జేయును, 

నన్ని పాత ఖై రవము, 

లో తాళకంగంధకంసూతంవత్సనా భంత్రిఖిస్పమమ్ | శిరోచటం 

కణంచైవ సర్వ త్రసమహీంగుళమ్॥ మర్చితం చి(త్రజంబీశే 
ణార్హ కేనదినత్రయమ్ | అనుపానవిశేసేఇ నన్ని పాతేకబై ర 

పమ్! | (త్రవోపంచాతిసారంచ కఫపాండునురోచకమ్ | కశ్నీ 

శూలముదావ రసన్ని పాత నిక్భంతనమ్॥ 
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తా, శుద్ధి జేసిన తాళకము గంధకము రసము ఇవిసమ భైగములువీనికిసమము 

నాఖి మణిశిల వెలిగారము ఇవి తౌళకముతో సమము వీనికన్ని టికి సమము ఇంగిలి 
కము వీటిని చిత్రమాలరసమఃతో 1 దినము నిమ్మ పండ్లరసముతో 1 దినము అల్లము 

సముతో 1 దినము మర్చి ంచి మిరపగింజలంతమా | తలు చేసీ అగుపా నవి శేషయలతో 

నిప్పించిన |తీదోపాతీ ఫారములు కఫపాండువు అరోచకముకుతీశూల ఊచావ_ర్లము 

సన్నిపాతములు ఇవిహారించును, ఇదియు సన్నిపాత ,థిరవము, 

నన్నివా తాదులకు అఫ్రటాగ్ని కుమారము. 

న్థో రనన్యభాగాశ్చ త్వారో పంగంచాష్ట ప్రక ల్పయేత్ | 

చత్వాళోమరిచంగంధం ఏిషకంచత్రిభాగకమ్ | 

ద్యాదశస్పటికంగా) స్యాం సర్వంచూర (పకల్పయీత్ | 
అపుటాగ్ని కుమారోయం దీయ తేగుంజమూ|త కమ్! 
రక్రగకరసోక్యం నన్ని పాత జ్య రాపహమ్! 

. కుద్ధిజేసిన పాదరసము 4 భాగములు వంగభస్మము 6 భాగములు మిరి- 

యాలు 4 భాగములు శుద్ధి జేసిన గంధకము శీ భాగములు శుద్ధి జేనీన వసనాఖి శీ 

భాగములు పటిక 18 భోగములు ఇటుల వీనిని ఖల్వమలోనుని చ అల్ల ఫురసముతో 

మర్డి ంచి సరిగింజలం తేసి మౌత్రలుజేనీ | ఆల్ల పురసానుపానముతో శేవించిన 18ి స 

న్ని పాతములు స ప్పవిభదోషమయులు నశించును. ఇది అపుటాగ్ని కుమారమన 

బడును, 

నన్ని పాతములకు రాజూగ్నికు మారము, 

క్ఞో॥ రనంగంధామృతంతుల్యం |త్రికాకాదుంబరన్స్నమా | ,హంన 
సాది ద్ర వేఖ ల్వే మర్దితం దివస్మతయమ్॥ కాచకుప్యాంని వే 

శ్యాధ విలేప్యవ(న్ర్రవ్భు త్రి కామ్ | వాలుకౌయం|త్రశే పౌ 

చ్యార వైరు ద్వగ్నినాతత।ః | ద్విషడ్యామం నముద్ల ద్ద ృక్యే 

మయూర ర్ల యేన్నాషమా(త్రకన్ | అక్ష /కస్యానుపా నేన 'సర్వరో 

గాన్ని హంతిచ చ! ర సోహ్యాగ్ని కుమా రాఖ్యో యోనోయంరన 

భూపతి ॥ 
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తా, శుద్ధి చేసి నరసము గంధకము వసనాఖట్సి ఇవి సమభాగములు త్రీ మూరములు 

మేడి వీనిని జెప్పిన వస్తువులకు సమముగా (గ్రహించి ఖల్వములోనుని-చి వాలు కౌ 

యం(త్రమున మృద్వన్ని చే 12 రూములువండి 'సాంగశీతలమునదీనీనూ రిమొర్ష్మము చేనీ 
_ మూష్మపమొౌణము అల్ల పురసముతో నిచ్చినసన్ని పాతజ్వరములు సమ స్తగోగములువారి౦ 
చును, ఇదియ రాజాగ్ని కుమార మనబడును, 

సన్ని పాతములకు నవలోహోగ్ని కుమారము 

శ్లో! నంశుద్ధ పారదంతుల్యం ఛన్మలోహాష్ట్రకం నమమ్ |! అర్క 
మూలక షాయేణ మర్జి తేందినపం'చకమ్ | కూకికాౌయాంని వే 

శ్యాధ విలేవ్యవ(న్ర్రమృ త్తి కామ్ | మృద్వన్నినా వాలుకాఖి 

నాాదళ (పహరంపచేత్ 1 సాంగశీతల ముద్ధ్భృత్య మర్దితం 

మూర య తతః | గుంజామా త్రం (పదాతవ్యం సర్వరోనో 
£3 అజా 

వినశ్యతి : నన్ని పాతోతి ళీ ఘేణ నర్యజ్యర హారంపరమ్ | 

(పఖ్యాతం నవలోహాఖ్యం రసోవ్యాన్ని క్రొమారకః ॥ 

తా, శుద్ధి చేసిన రనముసువర్షభ సమగ జితభ స్మమువంగభ స్మము లో వాభ స్మయు 

నాగభ సుయ తామభస్మృము కం చయుభ'సస్మము ఇత్తడి భస్మమువీనిని సమభాగములు-గా 

ఖల్వములో వేని జిల్లేడు వేళ్ళ కసాయము చే ర్ దినము లుమర్డి ౦ చిగాజుకు ప్పెలో బెట్టి-చీల 

మన్ను చేసి వాలు కౌయం [తమునంచుని చి మృద్వన్ని చే 12 రూములు వండి సాంగశీతల 

మునదీసీ చూర్ణ ముచేనీ గరుగింజ మయెత్తును అనుపాస వి శేషముల చేనిచ్చి నసవా సరోగ 

ములు హరించును, సన్ని పాకే యులు సర్వజ్వరము లు ఇని ఆతికీ ఘమయు గా నివర్షించు 

ను, ఇది నవలోహాగ్ని కుమార రసమన బడును, 

నన్ని పాతమునకు (పతా పాగన్ని కుమూరము, 

న్లో! వారదంశుల భన్మంచ విషంమరీచనాగరమ్ | (త్రితోరంపంచ 
లవణాన్వేభి ర్హన్వార్ష)కదవై | కోచికుస్యాంత లేవీ. ప్లా 

ని దాణా లేపయెద్బపిాాః | ఏపుమృద్వగ్ని నాపాచ్యః వాలుశకా. 

యంధశ్ర శేదినే | సారిగకీతల ముద్ధృత్య దశవమూంశం విషం 
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వీపేత్ | సూత్మ చార్టీ కృతంఖ ల్వే గుంజామాతం (పదా 

కయ్ల్ | సన్ని పాతంనిహం త్యాశు ఆర్ష క[దవనంయుతమ్ | 

(వత పాగ్ని కుమారోయం నర్వరోగహరంపరమ్ || 

తా, కుద్ధిచేసినర సము తామభ'స్టుము నాఫీమిరియాలు కొొంఠి (తీశురములు 

పంచలవణములు వీనిని సమభాగములుగా |గహీం చి అల్ల వురసముచే మర్దించి గాజు 
కుప్పెలో బెట్టి చీలమన్ను పూని వోలు కౌయం| తము నండిడీ ] దినము మెల్ల నిపంటగు 

వండి సాంగ శీతలమునదీనీ దీనికి 10 వపాలు నాఖిచేర్చి మెత్త గానూరిగురి గింజ పమాణ 
మును అల్లపురసముతోనిచ్చిన సన్ని పాత ములు శీఘములోనశించును ఇధి సర్యగోగ 

ములను హరింపజేసెడి |ప తాపాగ్నికమారము, 

దివ్యాగ్నీ కుమా రము, 

న్లో హోర వీర్యంవిషంతుల్యం మర్ల ర్ణంవహ్ని కపాయ'"కే | 

మూపాయాంభాధ శే సాచ్యం వాలు కాయం[(త "కేదినమ్ | 

సాంగలీతలముద్ధృత్య కటుతై లేన భావయేత్ | 

పాడాంశ మమృతంవీ,ప్తా్యా మర్దితంనీలికా(బ్రవై. | 
గుంజాద్యయం' (ప్రదాతవ్యం సర్వేషాం సన్ని షాతనుత్ 
సుదివ్యాన్ని కుమారోయం (పాణినాం[పాణడదాయకః lt 

తౌ, కుద్ధి చేని పావరసయువుస నాఖీవీనిని సమభాగములు గా (గ్రహించి చిక 

మూల వేళ క సాయము చేసూరి గుటీకలు యూసలోబోనసి వాలుకొ యంత్రము 

నందిడి ] దినము భూభథరపఫుటము వేసీ పౌంగశీతలమునదీసీ శొంకిపిప్పలి మిరియాలు 

వీనిలో తె లముతీసి డానిచ్చేమర్చించి కెమధమునకు 4 వ పాలు నాఖిచేర్చి నీలియాకు 
రసము చేమర్డి ంచి 2 గురిగింజల| పమౌణమునిచ్చినసమ_న సన్ని పాతములువారిం చును, 
బని దివ్యాగ్ని కువూరము ఇది పాణులకు (పాణమునిచ్చును, 

నన్ని పాతములకు మహాతరుణార్మ_ ము, 

న్లో, అభ్రకంగంధకంతాామం టంకణంనాగవంగకమ్ | మాత్ం 
లోహభన్మంచ మౌక్తికంచఫణిర్విషమ్ ! జాంబూనదోన్న త్త 
బీజం (ప్రవాళంర _కృచందనమ్ | తవశీ రీచకస్తూరీ నరోహిర 
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వతత్పర్వంనమాం శాని సర్వతుల్యం తునాభకమ్ | స్వేత 

దర్గ మర్ధంస్యాగెత్తత్వ ఏరూపన్య హీంగుళమ్ ॥ నర్వంఖ ల్వేవిని 

మహ్య మాతులుం గరసేనచ |! మర్షయే శ్రి) దినంఖు ల్వేనవనీతే 

సమంమృదు || మూలకన్యచబీజూని మా(ఆద్వంద్యంప్రయో 

జయ్త్ | ఉద్గ ద్ధఆ*౯-వనిహం త్యాశున నని గ పా తా౯ొ్రు,యోదళ 

వుంసాతుజని ఈక వోషూ౯ా స్రీణాందోషంచనాశయేత్. 

_ నర్వలోగావినళ్యంతి హ్యానుపానవిశేషతః ॥ మహాతరుణార్క_ 

నామాయంబాలదోష.(ప్రశాంతికృత్ | 

శా, అభకళస్మము శుద్ధి చేసిన గంధకము "తా మభస్మము శుద్ధి చేనిన వెలి-గా 

రమ నాగభస్మము వంగభ స్మృము హేమనూ కీకములోవాభ'స సము ము శ్తెపు భస్మము 

(శా చ్మ్టిషము సువర్షభస్మృము. శుద్ధి చేనీన ఊఉ మె త్త విత్తులు పగడ భస్మము. ర_క్షచంద 

నము తవతీరి కన్తూరి శుద్ది చే నిన గ _కమనొళిల ఇవి సమభాగములు వీనీకిసముము శుద్ధి 

చేసీన నాభి నాభికిసమము శుద్ధి చేనిన 1 ఇంగిలీకయ ఇటుల వీనినన్ని టీని ఖల్వమనందు 

నిచి బూదీఫలరసముచే 8 దినములు వెన్నవలె మృదువుగామర్జించి ముల్ల 6గిగింజలంత 

మొతలుచేని 2 మ్యాతలను అనుపా నవి శేషములతో నిచ్చిన పకోవి వీం-చియుంతు 

18 సన్నిపాతములు మౌొనున్కు మటియు పురుషులకు జనించియుండు దోషము స్త్రీ 

లకు జనించియుండు దోషములు వారించును, ఇది మహో తరుణార్క. మనబడును, 

ఇది బాలరోగములనుకూ డా శమింపజేయును, 

నన్ని వాతములకు సమగరళతరుణార్మ_ ము, 

Ea 'గోదంతం హీగుళంతుల్యం ద్భయో స్తుల్యంహలాహలమ్ | 

' గ్రయమాణాంగరళంతుల్యం గరళంకృష్ణసర్పజమ్ ॥ మాతులుం 

గర సై రద్ద ్థందిన నేకంతుకజ్జలీ | ముద్దప్రమాణవటికాన్నారి 
శేళోదశేన-చ ॥ దాతవ్యం నన్ని పాకా = “ట్రీ తతశెత్యముపాచ 

'కేత్ | తరుణార్క_రసోనామమృత్యుంజయతినిశ్చయః 1 మృ 
త్యువ _కృ9గతంవాపిగోగి ణంజీవ యేస్హ్రావమ్ | 

శా, తశాళకము శుద్ధిచేసిన ఇంగిలీకయు ఇవిసమభాగములు యీరెంటి కిసమయ 

హలాహలమనువీవము ఇది దొరకనియెడల నాధి యీమూటికి సమము గరళము నల్ల 
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(తాచువిషము వీనిని మౌదీఫలర మచే నొకదినము మర్సించి కజ్జలిచేసి సెనరగింజ 

లంత మా(తలుచేసీ కొ 'బ్బెరకౌయనీరుతో నొసంగి శె శె త్యోపచారముే చేయు చుండిన 

సక లమయిన సన్ని పొతములు హరించును, ఇది తరుణార్క్మ_్రరసమనజడును, ఇది 

మృత్యువును నిశ్చయముగా హరింప చేయును, మరణము జెందిన వానినికూ డా శీఘి 
ముగా జీవింప జేయును, 

నన్ని పాతాదులకు అమృతనంజీవనీరనము, 

మారనిది శుద్ధసూతం విషంగంధం హింగుళంకటు 

హిణీ | భృంగశాజస్యనీరేణ మర్షయేద్దివస |త్రయమ్ | 

మాసమా బే వటంద్యాల క్ర సజ, | చేయం 

హ్యామృతసంజీవిరసోయంనన్ని పాతనుత్ | 

తొ, క్ల ద్ధిజేసినరస సము కుద్ధి జే సిన వసనాళ్ళ్ శుద్ధి జేనీన గంధకము కుద్ది'జేనిన' 'ఇంగి 

లీకము కటుకరోహీణి వీనిని సమములు-గా ఖల్వములోనునిచి గుంటగలోజే రాక రస 

ముచే తీ దినములు బాగు గామర్ష్హి ంచి * మాష పమాణము మా(త్రలుజేనీ యలదొెక 

దానిని అల్ల వురనములో సేవించిన 18 సన్ని పాతములుస ప్రవిధదోషములునశిం చును, 

సన్ని పాతాదులకు అనందశ్లై రవము. 

శ్లో [మాధవక్చే] పీంగుళం చవిషంవ్యోహం వురి చంటంక ౯౩౦ 

కణాః | మాతులుంగరసే ర్మర్షక్టం రనమానంద బెరవమ్ | 
06.. శద+ళ రా 

కానశ్యాసక్షయే గుల్లే ప్రమేహే విషమజ్య శే | తృష్టాయాం 

(గ్రహణే రో గేవ్వ జేక్థేనన్ని పాత శే } గుంజై కంతు.ప్రదాతవ్యం 

రసమానందబై రవమ్ | 

తా, కుద్దిజేసిన ఇంగిలీకము శుద్ధి జేసిన నాభి { (తీకటుకములు మిరియాలు 

శుద్ధి జేసిన వెలిగారము పీ ప్పళ్లు వీనివి సమేభాగయిలుగా ఖల్వములోనునిచి మాదీ భల 
రసము శీ రూములు బాగుగామర్జించి గురిగింజలం తేనీ మాతలుచేనీ యందొకచానిని 

శ మౌపమన గ్వా---/ లేక 8 గురిగింజలయెత్తు, 

{ (తీకటుకముల నగా; కొంకి పిప్పలి మిరియాలు, 



నన్ని'పాతని దాన లతుణ చికిత్సాదయః, 17! 

అల్ల పురసముతో సేవించిన కౌసశ్వాసములు తీయములు గుల్మములు (ప మేహములు 

విషముజ్యరములు దెప్పి (గహణిరోగము అజీర్ల్ణయులు 8 సన్నిహితములు సప్తవిథ 

దోషములు నశించును, 

న్లో॥ (నిత్యవాధీ యే] హింగుళంచ చతుర్భాగం టంక ణంవసునమ్మి 

తమ్ | కణాచనత్పనాభంచ (పత్వేకమిననంఖ్యయ = 1 ఆర్ష 

కస్వర సేనైవ దివాని[త్రీణి మర్ద యేత్ | ఆర్డ)కన్యరసేనై. వ 

గుంజామా॥త్రం (ప్రదావయేత్ ॥ నశ్వేషు నన్నిపాలేము రన 
మానంద బై రవమ్ || 

ఛా, కుద్ధి జేసీన ఇంగిలీకము శ్రీ భాగములు వెలిగారము 8 భాగములు వీప్పళ్లు 

12 భాగములు నాభి 11 భాగములు ఇటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి అల్ల పురసముచే 

8 దినములు మర్దించి గురిగింజలంత మౌొతలుచేసీ అల్ల పురసముచే నిచ్చిన సమ స్ట 
© య న్ ~~ 

సన్ని పాఠములు హరించును, ఇది ఆనంవఖె రవ రసమనబడును, 

నన్ని పాతములకు (బ్రహ్మా స్ర్రరనము, 

స్టో ద్వితుళ్గంచ త్రిపాపాణు గంధకంచకిలావిషమ్ |; చేపాళందర 

దంచా(భం పై ంధవం మరి చంబిడమ్ || (తియారం టఉంకణం 

హింగుసర్వతుల్యంతుపార దమ్ | జ్యోతిష్ణుణా స్తుత లేనమిర్ష 

యేద్దినపంచకమ్ ॥ డోలాయంల్రేదినే పాచ్యానీత్వాఖ ల్వేవి 

మరయీణ్ | మయూరమహివీ మత ప్రవారాహచ్చాగపన్న 
ద్ ఎ 

గాః! శక కాజంబు కాశ్వానఏభి;పి కై స్తుభానయేత్ | పంజా 

మాతం ము రేభిత్య్వా (బగ ద్వా లేవినిథి, జీత్. | నఠ్య-తి 

తత్శ ణేనైవ నన్ని పాతంసుదారణమ్ మూూకాపన్మారబధిరా 

హే క్కా శ్వానవినాశ నమ్ | బ్రహ్మో స్త్ర యం ముపాఖ్యాతసన్ని 

పాతకులాంత।॥ 

తా. శుద్ధి జేసిన మెలుతు_త్తీము పాలతు_త్తము ఉల్లి పాహిణము గోరీపౌషోణము 

దొడ్డీపాషోణము గంధకము మణిశిల నాభి చేపొళయ ఇంగిలీకము అభ కభస్మమయు 

'సెంథలవణము మిరియాలు బిడాలవణము సరజకారము యవమోరము సజ్జి కారము చెలి 
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గారము ఇంగువ వీనికి సమము కుద్ధి చేసిన పావరసమువీనినన్ని టిని ఖల్వములోనుని చి 

'వమ్క_డువిత్తులు "తేలముతో న్ దినములు మర్షి ంచి డోలాయం[తీమున వండి మరల 

ఖల్వములోనుని-చి నెమలి ఎనుబోతు రోహితమను మత్స్యము పంది మేక పాలు చెవు 

లపిల్లి నక్క శునకము వీని చేమలచే వెవ్వేరుగ దుర్షించి కత్తితో (బ్రహ్మరంధమును 

గీరి పెరసమును గుంజామాతమునునిచిన తళ్హే ణమున నే దారుణమెన సన్ని పాశములు 

మానును. మజీయు మూగతనము అపస్మారము చెవుడు ఎక్కిళ్ళు శ్వాసము వీనిని 

కూడా హరింపజేయును, ఇది (బ్రహ్మో న్ర్రరసమనబడును, సన్నిపాతకఘలమును నశింప 

జేయును, 

సన్ని పాతాది సర్వరోగములకు శీ తాంశుర నము, 

న్లో (కేవణసిద్ధ భా మ్యే] కునటేశుద్ధ తాళంచత ద్యుగంవ్యూవకం 

భవేత్ | వర్ష యేన్నింబని శేణ గుంజాయుగ్భంతు సేవయేత్. | 

అనుపానం మధుపథ్యాప్యుష్టవారితథార్ష )కమ్ | లీతజ్యరం 

సన్ని పాతం కామిలాపంచగుల్లు కే | నర్వం శ్యాసంచ కానఏచ 

హ్యుద నేపూర్వరోగజిత్ | నన్నిపాతం తథాఛర్షి మళీతివాత 

పె త్సశే | శూలంళూ కాజీర్ణ ళూలంనాభాకుక చవి దధిమ్ | 

ఆధ్మానా నావానిష్థ్రంభం తాపంనవ్యాంగ నాహకమ్ | జంగం 

మస్థావరహంహిక్కా_ందీ_పేశ్స్చ కారణమ్ | కోథంచ భ్రమ 

మూర్భాంచ తిమిరంచానువిధ్యతి | మర్జితం నింబతో యేన 

లెపితంగజచర్భకమ్ | విసర్పిమజ్ఞ లేచె వతుషపాచర్శ్శవ్వపోవాతి 

సేవితం లేపితంకు ర్యా బ్వేధితం[గ్రంధిమర్చుదమ్ | లేవితందంత 

రోగాంశ్చజిహ్వాచేతరుజ_ స్తథా | అర్క_ప[త్రరమై ;కన్చేకర్లరో 
గన్యనాశ నమ్ | నిర్దుండిమి[శితంనన్యమప స్మారంశిరొ కరుజామ్ | 

అంజనంనర్ష నూ త్రంచ నేత్రరోగవినాశనమ్ ! మాపుంచ నన్ని 

పాతానాం కామిలాజ్యర శీత శే | ధనుర్వాతంత థా భూతం 

శేషరోగేచకాకథా | భాషితం చేవణ్శోనె వ రసంశీశాంశు 

నామకమ్॥ 



నన్ని పాతనిదాన లవణ చికిత్సాదయః, 178 

తౌ, కుద్దిజేనీన చేపూళమణీ శిల శుద్ధిజేసిన తాళకము యివిదినును కొకొ_క 

భాగము |తీకటుకములు 2 భాగములు యిటులవీనినిఖల్వములోనుని చి వేప చెక్క_రన 

ముతో బా/సగామర్లి ంచి 2 గురిగింజలం లేసి మాతలు జేని యందొకచానిని తేచి కర 

క్కాయచూర్లము వుప్ణోదకము అల్ల పురసము వీనిని యనుపానముతోడ సేవించినశీత 
జ్వరములు సన్ని పాతపాండువు కౌమిల 5 గుల్మములు సమ_స్తకెసక్వాసలువుదరరో 

న పూర్వరూపములు సన్నిపాతములు వాంతి80 వాతములు శీ0పి త్రరోగములుకూల 

శూకరోగము పరిణామకూల నాఖిపతములయందు జనిం'చెడి బల్లలు కడు స్రుబ్బరము 

అనాహవాతము నిష్టంభము తాపము సర్వాంగములదాహము * స్టావర { జంగమ 

పిషములు యెక్కి_.ళు ఆగ్ని మొంద్యములోభ | భ మమార్భతీమిరరోగములువా రించును 

మజణియు దీనిచే వేపాకురసముతో చాది లేపనము చేసిన గజచర్మము విసరి మండల 

కుస్త్రము శరీరమున సొట్టువలె చర్మమున్రూడెడి రోగము వారిం చునుమటి యు గంధులు 

అర్భుదము వీనియంధు క త్తీతాట్లుచేనీ వేపరసయుతో నూరి లేపనము జేయుటయీ గాక 

దాని సేవననుకూ ణా జేయు చుండిన (గ్రంధులు ఆర్బుదము హరీంచును,మణి యు వేపరన 

ముతో నూరి దంతరో(ములయందు లేపనముచేనీన దంతరోగములు జిప్వారోగమయులు 

శే తరోగములు హరించును, జిళ్లే డాఘరసము తో నూరి చెవిలోబోనీ నకర్ల రోగములు 

వావిలాకరసముతో నూరినస్యముచేనీన అపస్మారము( కౌ కిసోమాలుశిరోరోగములు 

నిమ్మషండ్లరసముతో నూరి ఆవగింజంత కన్ను లయందు కలికను వేనీన నే తరోగములు 

మావపమాణము అల్ల పురగముతో నొసంగిన ]లీనన్నిపాతములుస _ప్పవిధదోషములు 

“కొనములలు శీతజ్వరములు థను ర్వాతము భూత చేపలు హరిం చును, ఇట్టి (పబలరోగముల 

చే హరింపజేయు చుండ గా తక్కినరోగములను గురించివచింప నేల, ఇది 'రేవణనిద్ధు 

నిచే జెప్పబడిన శీతాంశురసమా, 

నన్ని పాతములకు మృతోశ్థా పన రనము 

న్లో [(గంథాంత శే] శుద్ద సూతంద్విధాగంధం తిలా చవిషపీంగు 

ళమ్ | మృతకాంతాభ) తామాయః తాళకం మాశీ కం 

నమమ్ | ఆవ్లువేశన జంబీర చాంగోరీణోంరసేనచ | నిర్లుండీ 
నా నాల = ల డా అనాన్ను కాలా —_ 

ఈ స్టానరవిషమన గా--. షు. నాళీ మొదలగవాని విషము, 

1 జంగమవిషమన గా-- సాము తేళ్లు యెలుకలు సాలెపురుగులు మొదలగు 

కానీ కాటుచే జనించు విషము, 
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హ స్తిశుండో వ్టశ్చో [ద-వై వైర్టుర్ద ఫ్రం దిన్మత్రయమ్ | రుద్ధా, 

భాధ లేపాచ్యోదినాం 'తేతంసముద్ధ రేత్ | చితక న్యకా ర 

మర్ష యే త్ప్రహరద్యయమ్ | 'మూవమా|త్రం (పడాతేః 

హింసవ్యోపార్గ)క ద్ర వె | సకర్న్పూరానుపానంస్యాన 
స్వోకాపచేరసే | వీడితం నన్ని పాతేన గతంవాపి యమ 

యమ్ | తక ణాజ్జీవయ ల్యేప. పద్యంవీ. రై [ప్రయోజయేళ్ 

తౌ, కుదిచేసీన పాదరసము ] భాగము కుద్దిజేసీన గంధకము 2 ఫాగవ 

శుద్ధిచేసి సీన మణిశిల శుద్దిచేసిన వసనాఖి శుద్ధి జేసిన యుంగిలీకము కాంతభస్మ మఠ 

భస్మము తావభ న్మమ శుద్ధి జేనిన తాళకము * హేమాతీకభస్మము యివి డిన 

కొక్కాక ఫాగమయు యిటుల వీని నెల్ల ఖల్వములోనుని చి వుల్ల _పబ్బలినిమ్మ పండ్లు 

చింతాకు వావిలి వా స్తీకుండి వీని రస సములచే తి దినములు మర్తి ౦ చిబిళ్ల చేసీ యెండి 

మూకళ్ళలో నునిచి చీలనున్న లేపనము చేసీ సి భూభరయం, త్రయున1 దినము పౌకము 

దినాంతేమున సాగశీతలమున దీనీ చితమాలకపాయముచే 2 రూములు మర్షి 

మౌనుష్మ పమౌణము మొతలుచేసి యంవొకదాని సేవింపపలయును, సేవించు" 

హీంగపతి [తికటుకములు అల్లము వీనికల్కు_ములో పచ్చకర్పూరముగలిపీ జీవి 

వలయును. ఇది మృతో శాపనరస మనబడును. ఇది సన్నిపాతముచే పీడింప? 

చుండు రోగిని లేక మృత్యుడెన రోగిని త.ణమ్మాతములో సజీవునిగ జేయును , 

యందు పాలను పథ్యము గా (గహించవలయును, 

నన్ని పాతములకు మృతన ంజీవిసిర సము. 

శ్లో (అన్యశా స్తే) ]శుద్ధసూతంద్విధాగంథంఖ ల్యేతత్క_జ్ఞలీకృతమ్ 

ఆ(భలోహక యోర్భన్మ తామ భన్న నమంనమమ్ 1 విప 

'తాళఎవరాటీచశిలాహింగులచి[తకమ్ | హ_స్టిశుండీచాలివిః 

(త్యూవణం హేమమావీకమ్ | చూర్ణం విమర్ష యేద్దా; 

రార్షకన్య దిన|త్రయమ్ [ నిర్దుండీ విజయా[దానై. శ్రీదిః 

మర్షయేత్పునః | కాచకుప్యాంని వే ళ్యాథ వాలుకాయం[త 

* హౌమమౌాశీక నున -- వెండినిమ్లా, 
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పచేత్ | ద్భియామాం తే నముద్ధ ల్యే మర్ష యేడార్డ) కద 

నైః |! మృత నంజీవనీనామ రసోయం శంకరోదితః మృతోవి 

నన్ని పా తార్లోజీన ల్వేవననంశయ:ః | నాతఃపరతరంకిం చిత్సన్ని 

వాతపావోరన॥ 

శా, శుద్గిజేనీన రసము 1 భాగము కుద్దిజేనీన గంధకము 2 భాగములుఇటుల 

వీనిని ఖల్వములోనునిచి కజ్జలివ లె మర్దించి అభ కభ స్మము లోహాభస్మృము తామ 

భస్మము శుద్ధి బేసిన వసవాఖీ శుద్ధి జేసీన తొళకము గవ్వల భస్మము శుద్ధి చేసిన మణి శిల 

శుద్ది జేనీన సీముమా తీకభ స్మము వీనిని దినుసుయొక టింటికొ కొ్కాక ఖభాగముచొప్పున 

చూర్షముజేసీ కలివి అల్ల పురనముచే తీ దినములు వావిలియాకు రసముచే 8 దిదములు 

తక్కె_డరసముచే శీ దినములు మర్దించి కౌచకుప్పెలోనుని చి వాలుకొయం త్రమున 

9 భూములు వండి సాంగశీతలమునదీనీ మరల అల్ల పురసముచే మర్దించి గురిగింజలం 

చేసీ మాత్రలు చేని యందొకదానిని అల్ల పురసముతో సేవించిన సన్నిపాతము చే ర్స్డ్రి 

తుడుగ నుండుబాడును మృతి జెందినవాడును నిస్సృంశయము గా జీకుంచును, ఇది శివు 

నిచే వచింపబడిన మృత సంజీవినీ రసము. సన్నిపాతములను హరింప జేయు టయంగు 

దీనికంటు (శ్రేష్టం న యాషథం 'బెద్దియు లేదు, 

నన్ని సాతాదులకు మృతనంజీవినిరనము, 

న్లో! హింగూలభాగా శృ త్వారో జై పాలన్యత్రయోమతాః | 

చ్యాభాగా టంకణస్యాపి భాగ క మమృ తస్య చ తత్సర్వం 

మర్ష యెచ్ల్చళ్లం శుష్క_ంయామంభి హగర ః | కృంగి బేరాం 

బునామర్ల ట్రంవ్ స్రపి(త్రక సై0ధవైః | యూామద్వయ మిత 

స్తాపంహర త్యేషననంశయః। భునసారనసారేణ చంద నేనవి లే 
పనమ్! విదధ్యాత్కా_ంస్య పా తేణ విజయె[ ద్రోగిణంభిపక్ 

శాల్యన్నం త క్రనహితం భోజయే దిందునంయుతమ్॥ నన్ని 

పాతేమహాఘో ౪ [ప్రిబోపే. విషమజ్యరే | ఆమవా తేవాత 

గుల్మేళూ లేస్తీ హ్ని జలోద రే! కీతపూ చ్యేదాహుపూ ర్వేవిషమే 
నంతతజ్వ రే! అన్నిమాం దే చవా లేచ (పయోజ్యూ యంర సో 

_త్తమః॥మృతసంజీవనోనామవిఖ్యాతోరన సాగ శే॥ 
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తౌ, కుద్ధిజేసీన ఇంగిలీకము శ భాగములు చేపాళములు ఖీ భాగములు వెలి 

శారము 2 భాగములు వసనాఖి 1 ఫెగము వీని నన్నిటీని సన్నగనూరి యొండించి 

ఆల్ల పురసముచే 1 రూము మర్షి ం'చి (తికటుకములు చిత్రమయాలము సెంధవలవణమ్స్ 

వనీచే ౮ రూములు మర్డి అంశా మేవ్పించిన తాపము నివర్పించును, పచ్చకర్నూ రసీ 

తము-గా చందన లేపభము కంచు విసనకజ్జతో విసురుటకు మజ్జిగ మైంధవలవణము 

వీనితోడ శాల్యన్న భోజనము యీ మొదలగువానిని చేయించవలయును, దీనినిదారు 
ణమైన 'ససన్నిపాతము (త్రీదోషజ్వరము విషమజ్వరము ఆమవాతము వాతేగుల్టుము 

కూలీ వాము జలోదరము శీతపూర్వజ్వరము దాహపూర్వజ్వరము విషమసంతేత 

జ్వరము అగ్ని మాంద్యము వాతము వీనియందు (పయోగింపవల యును, ఇది మృత 

సంజీవనమని రససాగరమునందు _చెప్పబడినది, 

నన్ని పాతములకు మహాగంధసూర్యరన ము, 

శ్లో! గంభేశెలకునాంభోఖిః మర్ల యేద్యామమా (త్రకమ్ | 

తస్యోద కేననంయు రక్తం నన్యంతత్ప్రతిబోధ యేత్ | 

మరిచేననమాయు క్షం హంతితం(చా(పలాశకమ॥ 

తా, కుద్ధిచేసీన గంధథకము- పాదరసము వీటిని “వెల్లుల్లిరస సముచే నొకరూము 

మర్దించి వెల్లుల్లిరసములోకి లిపి నస్యము చేయిం చినమార్భనివ క్రి గించును, మిరియాలతో 

నొసంగిన తంద పలవరింత ఇవి నివర్తిం చును, 

సన్ని పాతములకు సూచి కాముఖరనము, 

శ్హా! రుచకంచా(భ్ర గంధంచ నేపాళంచ మనళ్సిలా | కర్పరీమైల 
తుళ్గంచ తొళకం టంకణంతేథా॥ దరదంపై ంధవంచై వ సర్వ 

తుల్యంతో పారదమ్ | మధుబీజన్య తే లేన మర్షితం దివస 

(త్రయమ్॥ డోలాయం(లేపచే ద్యాముతన్నీ త్వాఖల్వమధ్య శే 

కృష్ణనర్పన్యపి శే "తేన భావితందివన ద్వయమ్! (బహ్ముద్యా రేకు 

శే వ తతంగుంజూ విమర్గి తమ్ । జంబీరసీ శేయుంజీతనన్ని పా 

తాన్ని వాంతిచ || హిశ్ళాంమూంర్చాంచ కంపంచ మూక తం 

బధిరన్యచ | కాసా౯ _స్తధోర్ల వ ₹్వనంచమభువాతంనికృం 

తనమ్! సూచికాముఖనామె -యంరనః(పాణ (ప్రదాయక ః॥ 
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తా, సౌవర్చలవణము అభకభస్మృము కుద్ధిచేనీన గంధకము వేపాళములు 

పణిశిల కర్చరి మెలుతు త్తమ పాలతుత్తము 'తౌాళకము వెలిగారము. ఇంగిలీకము 

సెంధవలవణము ఇవి సమాంకములు వీనికి సమము పాడరసము ఇటుల వీని నన్ని టిని 

చేర్చి ఇప్పవిత్తుల తె లముచే 8 దినములు మర్దించి డోోలాయం త్రమున ఒకరూము 

వండి ఖల్వములోనునిచి నల్ల తౌచు పిత్రాన రండుదినములు ఛావనచేనీ (టబ్రహ్మారంద 

మునుగీరి గురిగింజయొత్తు ను నిమ్మపండ్ల రసములోకలిపీ ఆగాయమునందు రాయు చుండిన 

సన్ని పొతములు హరించును. మటీయు ఎక్కిళ్ళు మూర్చ వణుకు మూగతనము 

చెన్రడు కౌసము ఊర్ధశ్వాసము మదువాతము వీనినికూ డా హారింపజేయును, ఇది 

సూ చికౌముఖ రఒమనబడును, ఇది (పాణులకు (పాణముని చ్చును, 

సన్ని పాతములకు భేతాళరనముః 

న్లో రన గంధంవిషం చై వమరి చంచసమాంశకమ్ | మర్ష యేచ్చిల 

యాతాొవ ద్యావజ్ఞా యేతకజ్జలమ్ | గుంజాద్వయ (పమాశణేన 

హ రేద్వాదశసంట్ఞ కమ్ | సాథ్యాసాధ్యం నిహంత్యాశు స 

పాతంసుదారుణమ్॥ మా నేషులిప్త పేహేము మోహ స్టే 

డేపిము |! దాతుమర్గ సిభతాభో యమబదూతనివారక ః॥ 

తౌ, శుద్ధి చేనీనరసము గంధకము నాభీ మిరియాలు వీటిని సమాంశములుగా 

(గ్రహించి కౌటుకవలె నగువరకు చక్కగా రాతిచే మర్తించి 2 గురిగింజల[ ప్రమా 

ణము నీప్పించిన సాధ్యాసా ధ్యముగమిగుల దారుణముగనుండు 12 విభములై నసన్ని 

పాతములు నివర్తించును, బడలిక శరీరము జారిపోవుట మోహము కప్పుకిొనుట 

యీలతణములు కలిగియుండున పుడు దీనిని రోగికి యిప్పించవలయును, ఇదిబేతాళ 

రసమనబడును, ఇది యమదూతల నడ్డగించును, 

నన్ని పాతములయందు సూచికాభరణరనము. 

శ్లో! విషంపలమితంసూత: శాణకళ్చూర్ణ యేద్యయమ్ | తచ్చూూర్షం 

సంప్ర శుకృ్ళ త్వా కాచలి_ప్తశరావయోః ॥ ము(దాంకృ త్వాథ 

సంశోహ్య తతశ్చుల్యాం నివేశయిత్ | వహ్నింశ నై ఃళృనై_ 

కుర్యా త్ప్రహార ద్వయసంఖ్యయా ॥ తతఉద్దాట్య తన్ముదా 
ముపరిస్టళ రావకాత్ | సంలగ్నో యోభ వేద్గూమ తంగృష్లీ 
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యాచ్చనై శ్నై: | వాయున్పర్య్శోయథాన స్యాతతః కూప్యాం 
ని వేశయెత్ |! యావత్స్పూచ్యాము ఖేలగ్నం కూప్యానిర్యాతి 
ఛేషజమ్ | కావన్మాత్రోరసోడేయామూర్శ్భి కే నన్ని పాతలిని | 
శత్రు రేణప్రచ్చి లేమూర్చి ఎ త(తాంగుళ్యాచఘర్ష యేల్ | రక్ష 
భేషజ సంపర్మా_ న్యూర్భితోపిహి* జీవతి ! తదైవ సర్పదషోపి 
మృతావస్థ్రోపిజీవతి 1! యదడాతాపో భవే _త్తీస్య మధురం 
త|తడీయ లే! 

తౌ, శుద్ధి చేసిన విషము 1 పలము రసము 1 శాణము ఇట్లు వీనిని చక్కగా 
చూర్ష్యముచెేనీ (పమిడెపెన (పమిదమానీ వానివపె కాౌచమృ_త్రికను వూపీ యెండించి 

పోయిమిదనుని-చి 2 రూములు వరకు మెల్ల మెల్ల గా నిప్వానుజ్వలింప జేసీ పిదపదానిని 
(గ్రహీంచిపైనపూసి యుండుమటిని సీసీ "వేసి సె పమిజెలో నంటియుండుపొగను గాలి 
సంబంధము లేకుండా మెల్ల గాయె త్రివుంచుకొని నూదికొ నచేనె పిన యెంతవచ్చునో 
ఆంత పమాణముగల కెమధమును మూర్చతోగూడియుండు సన్ని పొతరిోేగియొక్క.. 

శిరమునందు క త్రితోగీరి కెపషధమునుని-ది (వేళ్ళచేరాచవలయును, కెపషధముర_క్ష 
ముతో సంబంధిం చినతోడచనే దారుణవాయినమూర్భను గలుగ జేనియుండు సన్నిపాత 

రోగము తత్త ఇమే నివర్సించును, పాము కౌటుచే మర తావస్థ జెందియుండువానికి 

శు మభమును పూరోో _క్షప్రకౌరమ (పయోగించిన వాడు తత్త ఇమే జీవించును, 
శ్రిరయునందు మంటగలిగినతోడ నే మధుకౌషధమును (పరోగించవలయును, 

నన్ని పాతములకు రనరా జేం (దరనము. 

శ్లో సూతన్య శుద్ధ న్యపలం పలం తామ్రమయోారజః | అభం 

నాగం వలంవంగం పలం గంథకశాళకమ్ ॥ పలంశుద్ధ విషం 

చూర్ణ ంనర్భమేక (తకారయేత్ | మర్ష యేత్కాకమాచ్యాశ్చ 

పషతసారర సేనచ | మతశత్ళృవారాహమాయూరఛాగమాపి 

పపిత్తవై 8 | మర్ద యేద్శి న్నభి న్నంచ |త్రికటో రంబుభి_స్తథా! 

ఆర్ష )క నర్వ సై ఃపశ్చాత్ శతవా రాన్ము హుర్ముహుః | సిగ్గో 

యంరనరా జేం[దో ధన్వంతరి ప్రకాశితః కే గుంజూవూ[తంరనం 
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దద్యా త్పురసారననంయు.తమ్ 1 మేఘధారా(పవాహేనథారి 

తం వారిము సే 1 అనినారోయ దాదాహి_స్తదా దేయచ 

శర్క_రా | భోజనందధినంయు_ క్షం వార మేకంతుదాపయేత్ |! 

ఈశ్వ రేణ హతఃకామః శేశవేనచదానవః | పావశేనహతం 

లీతం సన్ని పాతరన_ప్తథా॥ 

తా, శుద్ధి జేనీన రసము తా మభ'స్మము లోహభ సుయ అభ్రకభస్మము నాగ 

భస్మము వంగభ'స్మ్రము శుద్ధి చేసిన గంధకము తాళకముకుద్ధి చేసిన నాఖి ఇవి దినుసుకొ 

కొ-_కపలము ఇటుల వీనినన్నిటిని చూర్మముచేసనీ కాకమా-చచిరసము మత్స్య్యములం 

పంది -నెమిలి మేక బ్మరె వీని పిత్తములచే (పత్యేక (పత్యేక యు శానూరి పిదప తిక 

టుకమోయము చేతను అల్ల ఫుస్వరసముచేతను పలుమారు ఛావనచేయవలయును, ఇది 

ధన్వంతరి చే జెప్పబడిన రసరాజేంద్ర మనబడును. దీనిని గురిగింజ పమాణము తులనీ 

రస సహీతము గా నివ్పీంచవలయును వానిని వర్ష ధారలయందునిలిపియు తాపము 

శొమించకుండిన శర్క_రను యిప్పించవలయు, ఒకపూట పెరుగన్నమును భుజీంప 

జేయవలయును, ఈశ్వరుడు మన్మథుని నిమ్ణువు అసురులను అగ్నిశీతమును నాళము 

జేనీనటుల యీరసము సన్ని పాతములను నాశము చేయును, 

ఇతి [శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర (వపాద పాళావారభోగవీహార పారీణ 

నిడిమామిడి భ గిసత్సం|పదాయ కౌరాధ్య రామచేశిక శిప్యోత్తను 

నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవిత్ర కవితో చాతురీథు రీణ“వై ద్యజన 

శిరో భూప.ణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామిఛయ 

(పణ్లీత (శ్రీ బనవరాజీయీ ఆం|భ తాత్సర్యసహీ తే 

త్రయోదశ సన్నిపాత సప్పవిధదోష సాథ్యా 

సాధ్య దిన పమాణ నాడీనిర్ణయ 

చికిత్సా అతణయు క్షం 

ద్వితీయ (పకరణమ్, 



(శ్రీరస్తు. 

బసవ ౦*+జీయము, 

ఆంధ్ర తాత్పర్య ము. 

_- తృతీయ ప్ర కర ణము, -- 

న్లో! దశయజ్ఞాపహారంచ నర్వ దేవమ దాపహమ్ Dn 

వీరము" ఊమణింవీరం వీర? భ(ద్రమహంభ జే ॥ 

ఆవతరణికః, ఇపుడు [గంథకర్త (గ్రంథమధ్యమమునందు తన కిస దేవుడగు 

సీర భషద్రునను నమస్కా_రాత్మక మంగళమును * దక్షయజ్ఞాపహారంచ ”” అనుళ్లోక 
ముచే జేయుచున్నాడు, 

తాత్పర్యము, దక్షయజ్ఞ సంవహారకుడు ఇం| దాది సర్వబేవతలమదమునుబోక 

శచినవాడు కూర్నాగగణ్యుడు |పభాకలితుడు నగు వీరభదుని "నేను భజింఫు 
చున్నాడను, 

శ్లో! శీనీలకంఠవంశొబ్ధి చంద్రమా బసవాహ్గయ॥ 
వత్యామివృషరాజీయ మహంవై ద్యశిఖామణిమ్ | 

తా. నీలకంఠనంకమ”నడి వ్మీరసము[దమునకు చందుడై బసవరాజు అనిపే 

రొ్క-నబడిన నేనువై న్యగ్రంధములలో కడు. కేస్టం బె న బసవరాజీయమను సీం 

ధమునందు మూడవ పకరణమును వచింపుచున్నాడను, 

మనఃకాయదోవ. లవణము, 

శ్లో! (మాధవనిదానే] కాయన్యదోపా వాతాద్వా మననస్తు రజ 
నమః |! దోషా వపహిస ర్వేషాం రోగాణా మేవకారణమ్ ! 
* రాగదయావమనోరోగా, కాయరోగాజ్యరాదయః || 

4 రాహాదయా, 



కాయదోహపమనోదోషహ మూత్రపరీతా [క్రమ లతణాదయ:ః, 181 

తా, వాతపత్స శేష్మదోషములు 'దేవాజనితంబులు రాజసతౌమసములు మనో 
జనికంబులు జేవాజనిత చాతపి _త్త్,శేష్మములు మనోజనిత రజ _సమోగుణములు ఇవి 

సర్వ(పాణులకు ద్వివిభరోగములకు కాౌరణభూతంబులు రాగాదులన మనోరోగం 

బులు జ్వరాదులన "దేవా జరోగంబులు, 

వాతస్థానములు, 

న్లో॥ పక్యాశయః కోటిన్సక్లి కో్రాస్థి స్పర్శ నేం ద్రయమ్ 

వ్థానంవాతన్యత తావి పక్యాధాసంనిశేవతః 1 

తా, పక్వాళయము వీజుదు తొడలు చెవులు అస్థులు త్వగిం దియము ఇవి 

వాతమునకు స్టా నంబులు అయినను వాతం బధికము గా పకాళయమున నే నెలకొని 

యుండుటం జేసీ పక్వొళయ మే వాతమునకు ముఖ్యస్థా నంబు, 

పీత్తే స్థానములు, 

న్లో నాభి రామాశయనే స్పే ఏదో లసికారుధిరంరనః | 

దృక్ప్పర్శనంచ విత్తన్య నాభిర్మత్రవిశేషతః | 

తా, బొడ్డు ఆమాకయము చెమట చొంగ రక్తము రసధాతువు కీతోప్ణజ్ఞాన 

సహిత నేత్రములు ఇవి పిత్తమునకు స్థాన నంబులు అయినను పీ త్తీంబధికముగా నాపి 

యందే నెలకొనియుండుటంజేని నాభియే & పీ_త్తేమునకు ముఖ్యుస్థా నంబు, 

ేష్టుస్థానములు, 

న్లో॥ ఉరః శకంఠళ్ళిర:ః వ్రోమాపర్వాణ్యానూశ యాదనః | 

మేదోఘా/ణం చజిహ్వుచకఫ ఫన్యసుత రామురః || 

తా, హృదయము కంఠము శిరము మెదడు కీళ్ళు బొడ్డుకకపెననుండు రసము 

[కొవ్వు శానికయ నాలుక ఇవి శేష్టమునకుస్థా నంబులు అయినను శేమ్మంబధికము గా 
హృదయమున నే నెలకొనియుండుటం జేనీ వృాదయ మే శ్లేష్మము నకు ముఖ్యస్టానంబు, 

౧ ఆ థి 

వాతాదిధాతుప్రుల అవస్థావ శేషము, 

న్లో చ యోవృద్ధి న్వభామ్మే కవ కోపస్తూన్నార్లగామితా | 
శమస్స ్ వస్టాననమతా తై ,వాపచయః కొ య; | 



182 బనవరాజీయీ - తృతీయ ప్రకరణే 

. వాతపిత్రశేప, ప్మములు తమతమస్థా నమలయందు వృద్ధి జెందుట చయావస్థ 

యనియు  వృద్ధికందాపనటావిడనాడి నేడులయందు ఊర్ల ర పము గానడుచుచుండిన 

(పకోపా స్థయనియు రమతమస్థానములయందు సమముగనులడీన సమౌవస్థ సయనియు 

తమతమ స్టైనములయందు ఫీేసదళను జెందిన కమయావస్థ సయనియు జెప్పంబడును, 

వా తాదిదోపాద్యవ స్థా లవణము, 

శ్లో (సోతోరోథో బలభ)ంకో గారవానిలమూథఢ బే | 

ఆలస్యాప_క్తినిప్మీవ ములనంగారుచిక్ష మాః | 

లింగంమలానాం సామాన్యం ని రానూణాంవిపర్యయః || 

తౌ, నాడీ ద్వారములు బంథించుట బలముకయించుట శరీరము బరువుగను౦ 

డుటవాతముబాగుగా స్ఫురింపకుండుట ఆలస్యము అజీర్ణ ము కారయుమియుట వుల 

బద్ధ కము ఆరుచి బడలిక ఇవిదుష్ట మైన వా తాదులకు సామా న్యలత్నణములని తెలియ 

నరయును, వా తౌదులు నిర్దష్టంబులుగనుండిన సెల త్రో ఇయలు లేకయుండును. 

వాతేవికారములు, 

(సంస తాపవ్యథాస్వాపా స్పాదరుకోద భేదనమ్ । 
సంగేచభంగన్పంకోచో వద్న్యాంత[స్రావదర్శనమ్ | 

పారుష్యకంపౌవాతన్య శోభన్పందన వేష్టనమ్ । 
_నంభఃకపూాయరనతా వర్ణ శ్యామోరుణోపివా! 

తొ, రరీరము సోలుట మండుట సూదులచే బొడిచినటులుండుట నిదురళరీర 

కృళత్వము శోపాూదిరోగములు వేదన శరీరమునలియగొట్టినటులనొ చ్చుట సంభోగ 

మున భంగపడుట శరీరము సంకోచమునుజెందుట కనురెప్తకొనలు విజివియై నీళ్ళు 

గ్రమ్ముట శరీరమునందువణుకు పరుసదనము శరీరముయొండుట శరీరముకదలుట శరీ 

రము చుట్టికొ నుట శరీరము _సంభించుట నోరు ఒగరుగనుండుట శరీరమునలు ఫువర్మ 

ముగేని ఎ అగ నేనినుండుట ఈలవమణములుగలిగిన వాతవికొరములని “తెలియ 

వలయును, 

పీ త్తవి కారములు, 

la త్రన్యదాహరోగాష్మూ భుక్తాశ నవిపాక ఆ | 

న. శృమన :మూర్భనంమదః | 



'కాయుదోవవునోవోవ మూతపరీమో | శ థమ లవతణాదయ:ః, 1రికి 

కటుకానురసోప క్లే) పాండుర స్త (చివర్ల తః || 
అణాలు నీ £9 

తా, దాహము ఉ స్టాధిక్యరోగము భుజించిన యన్నముపక్యము గాకుండుట 

చెమట శరీరమునందు బడలిక స్మృతి కడుకోపము శరీర శె తయ మూర్చ మదము 

నోరుకారముగ గాని ఫుల్త్లగాగానియుండుట శరీరయు* పాం డువర్షముగనుండుట ఈల 

తణములుగలిగిన వీ త్రేవికారములని తెలియవలయును, 

స్తే వికారములు, 

ప న్ జ్ అధు § 3 
ల్లో ఎేష్మణ స్పృ్నహ కాఠిన్య కండూ అతత్వగారవమ్ | 

జామా జభ షి 3 
బంధోవలేపపై స్థమిల్య నోఫ వర్ష గీనిద్రిశమ్ | 

ర న ర ఒర్రిత్రా వర్ణ శే gతోరసనస్సా దుర్గ వణంచిర కా రితా | 

తా, శరీరము మెజయుట కకిన మెయుండుట గురదగొనుట శరీరముచల్ల గబ 

రువు గానుండుట శరీరము ధాతుసంధులు దృడ మెగట్రిగనుండుట శరీరము జిగటగ 

నిశ్చల ముగనుండుట శరీరము వాచుటానిదుర శరీరము తెల్ల నై యుండుట సనోరుతీపిగ 

చేని ఉప్పగ నేని యుండుట మంచముగ బనిసేయుట ఈలతషణములు గలిగిన శ్లేష్మ 

తికొరములని తెలియవలయును, 

దోవలతు,.ణముల నెజుంగునుపాయము, 

న్లో ఇత్య ఉపామయవ్యావీ యదు_కృందోవలశు.ణమ్ | 

దర్శనన్సర్శన|ప్రశై _స్తత్సమ్యగుపలతయెత్ | 

తా, పెజెప్పబడీన (కమ పకౌరము సకలరోగ వ్యాపక దోపలత్నణములను 

దర్శన స్పర్శన (పళ్నలచే చెటుంగందగును, 

బుతు ఫేదమువలన వాతాదలకు అవస్థావి శేషము, 

న్లో! చయ పకోప పశమావాయోన్లీ /హ్మాదిష్యుతిషు | 
జరి ల ష్ ఆ అచు అల | వన్హాదిషు చవి_త్తన్వ శైవ ణళ్ళిశి రాదిషు | 

తా, (గ్రీష్మము మొనలు మాడుబుతువులయందు వాతమునకు(కమము గా చయ 
(పకోప శమ నావస్థలుగలుగును, వర్ష బుతువు మొదలుమూడుబుతువులయందుపి త్త 

ఇ ఇఒ 

* తెలుపు పచ్చనగల రంగు, 
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మునకు (కమముగా చయ (పకోప శమనావస్థలుగలుగును, శిశిరబుతు వు మొదలు 

మూడుబుతు వులయంగు శేష ప్మమునకు [కమముగా చయ [సకోప శమనావస్థలు 

గలుగును, 

శరీరరోగముల కౌవధ శేధవివరణము 

శ్లో నోజనం శమనంచేతి నమాసాదాషధంద్విధా ! 

ఫరీర జానాం రోగాణాం (కమేణపరమూపధనమ్ ॥ 

తా, సర్వరోగములకు కు పథము శోధన: శమనముఅనిద్వివిథంబు అందు 

శరీరజనితనోగములకు యీ రెండును (క్రమము గా పళ హాషభంబులు, 

నో వ_స్తిర్వి ేకోవమనం తథా ఆ లంఘృతంమథు || 

తౌ, ఉవన్తీ1విరేచనము $ వమనోపయు క్రళు"షధములుశోధనొషధంబు లు 

నూనే నెయ్యి తేనె ఇది శళమనౌవథంముబులు ఈరెంటినిళ రీరజనితరోగ ములయందు ఊ 

పయోగింపవలయును, మనోజనితరోగయులయందు. బుద్దిమంతుడణవై ద్యుడు భర్య. 

మునవలంభించి రోగి యొక్క యఖ్మిపాయము'నెటిగి తదను గుణము గా చికిత్స చేయ 
వలయును, 

వాతాదివోపష చికిత్సా భేద వివరణము, 

న్లో ద్భిధాచోష క్రమ _స్రేపాం తర్పణంచాప తర్పణమ్ | 

బృహణంలంఘనంచేతి తత్చర్యాయ ముదాహృతిమ్ | 

శవ _స్రీయనగా-----చిమ్మన గొట్టములో కె తెలాదిరాపరోావభమయుల నాక ర్టీ ంచు 

టకై డానిమధ్యభాగమున బంధింపబడి ఆధోభాగమునందు కరి కాకారమా- 

అంచాళర్షి రపబడిన _తెలాదుల వెలిపరచుట శై అభాగమునందుగుండముగ నిర్మిం 

పబడి చిమ్మననోవిలోే బంధిప పపబడియుండు దండేమే వ _సియనబడును, ఆవ న్తీకర్గు 

అనువాసనము నిరూవాముఅనిద్వివిధంబు అ ందుఘృత తైలాది స్నేవామలను చిమ్మన 

(గోవితో గొట్టుట ఆనువానన వ_స్టికర్థుయనియు కషాయము పాలు తైలము వీనిని 
చీమ్మన(గోవితో కొట్టుట నిరూహవ_్రాయనియు. జెప్పళడును, 

f{ పశ్వాపక్యంబులుగలుండు య న్నాదుల పదనముజేని వెలిపర చెడి "తెల్ల 

'తెగడ మొదలగునవి విరేద నామసఘ్టమన బడును, 

t ఆపక్యరాపముగనుంట$ వీ _త్త్శేష్మముల వాదయమున నడ్డ గించి వాని 

యందలి దోనన ంబంభమెన జలాదుల ఊర్ల ర్భ ముఖము గా చెలిపర చెడి (మంగ కౌయ 

మొదలగునవి నమనౌపభమనబడును, 
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తా, వారపిత్త శేమ్మరోగమలయందు ద్భివిభ చికిత్సల జేయవలయును, పె 
టన్న తర్పణము అపతర్చణము అను రెండు |కియలను { బృంవాణము లంభఘనము 
అమ నీరెండు |కియలను |కమముగా చేయవలయును, 

న్లో బృంహాణంయద్భహత్యాయ వాయోాఃపి_త్తకఫన్య చ I 

బృంహణంలంఘనం చైవ వాయోఃవి_త్తక ఫన్యచ || 

తా, ఫుష్టికొరకు బృంవాణ[కియను లఘువుకొరకు లంఘన క్రియను జేయించ 

వలయును, మటియు వాత వీ త్త శ్లేష్మము లయందు బృంవాణలంకుినముల జేయించవల 

యును, 

లంఘన శేదము. 

న్లో! శోధనంశమనం చేతి లంఘనంద్వివిధంఛ వేత్ | 

జెదరంయద్భ్బ సిర్దోహ. కోధనంతచ్చపం చభా | 

తా, లంఘనము శోదనము శనునము అని ద్వివిధ ౦బు, అందు అంతర్లత 

బాహ్యుగతదేషమయులకు శోధనము ఐదువిభంబులు: 

దోహభేదముచే రోగభేదములు, 

న్లో వకేనె నచదోషేణ |తయోాదాంభాన మపి|తయః | న్! ఏశనై & ఏ ప్ర సా 
(తినోమైరపివై కస్సా రి చేవంస_ప్పవిధోగదః ॥ 

తా, సర్వరోగములు ఏకదోషజనితము ద్విదోపషజనితము (తిదోషజనితము 

అని ఏడువిధంబులు, ఆందు వాతము పీ_త్రము క్రేష్మము వీనివలన (పత్వేకయగా జ 
నించినవి ఏకదోవజనితేంబులు వాత శ్రేమ్మయు వాతోపెత్యము పి _త్త శేష్మము ఏనివలన . 

జనించినవి ద్వంద్వదోష. జనితంబులు చాతపీ త నేష్మములవలన జనిం-ఛన వీ శతి 
వంటే af] 

దోవజనితంబులు, 

నర్వరోగ సాధ్యాసాధ్య వివర ణము, 

న్లో [నిత్యనాధయే) (ప్రయోగ శృమయేద్యా పథి మన్యామయ 
ముదీరయెత్ | నాసావ శగకం-దడ సు నసవుయేన్న నమీర 

థి గధిదా A 
యేల్ | 

తా, బివధ| పయోగము చేకుద్దరోగములు (అనగాఏవదోవజనితరోగములు) 
హరించు మటీయును, అకుద్ధ రోగయలయందు( అనగా ద్వంద్వరోగయులయందు (త్రీదో 

శ బృంహణమన---5 రీరయునకు చి నభాదులచే పుష్టిని గలుగజేయుట, 
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వ జనితరోగములయందు)ు కెషథము (బయోగించిన యితరరోగములు జనించ 
అట్లగుటం జేనీ శుదగోగ యుల చే చికిత్స చేయవలయును, అ కుద్ధరోగములు కుడురు 
దుర్గ భంబగుటే చికిత్స చేయం జనదు, 

మూూ(తపరీమా|క్రమ త త్చాధ్య లక్షణము, 

ల్లి శ త్ ం < లభ న్లో! [సద్గవిద్యాభూః | గృహా త్వా రోగిణోమూూ| త్రం సూర్యా 

తాపే నిధాపయత్ | తన్యమ థ్య వీ పే తెలం తస్తూూతించ 

పరీశతయిత్ | యడావికాన మాన్నోతి త డాసాధ్యం భవి 

వ్యతి | బిందురూపేణమధ్యస్థ మసాథ్యంతెలమాదిశేత్ | 

తా, గోగయుక్క_ మూ(త్రమును కుండ పెంకులో బటి ఎండలోనునిచి రా; 

మధ్యమున నూనెబొట్టు వై చి బరీకీంచిన వికసించెనేని రోగము సాధ్యమనియువి! 
సీంచక భబించురూపముగనుండిన రోగం బసాధ్యంబనియు తెలియవలయును, 

న్లో లందు ర్య దామూ తే వికాసం కురు లేస్వయమ్ | 

స్యరూపంతన్యనమె కమి శుభాశుభ వినిర్ణయం | 

ఆ లబిందు ర్య దామూ తే మ త్ప్వా కారం భ వేడ్గు)వమ్ | 

నిన్లోవంచ తదాసూనం మోతకు.ణంద్నవె నకారయీత్ | 

* (పెకెప్పబడిన (కమ్మపకౌరయు మూతమునందువై చిన -తె లబిందువు విక 
సీంచుటచే జెంజ నట్టి భేవముల దానికుభెకుభముల వ _ చెద ఆత ల బిందువుమక్సా ర్ట 
కారమునుజెండిన రోగము నిశ్చృయయు౫  సాభ్యమనియెటింగి -చికిత్సింపవలయును, 

న్లో! [మాధవనిదాశే] సర్వదానక లేపా తే (పాసాదంగజచావురమ్ | 
ఛ(త్రంచతోరణా కార జలబిందు శుభప్రదమ్ ॥ 

తౌ, సెపకారము రోగి మూత్రములో వేయబడిన ఇతే లబిందువు మూతీమం 
తట వికోసీంచినను లేక మేడ ఏశుగు వింజామరము ఇెడుగు తోరణము -'జీనియొక్క_ 
రూపము నేని జెందినను గోగము నిశ్చయము గా సాధ్యమని తెలియవలయును, 

శ్లో: (మాధవకత్ప్సే] (ప్రాశరుకాయ మతిమా౯ మూతంప శ్యే 
న్నిరంతరమ్। మృణ్బ యేకె ల జేన్వచ్చే పా_తేదృష్ట్వా శుభా 
శుభమ్! తను థ్యేనిఫీ, పే తెలం యథాసాధ్యం విచారయేత్ ॥ 
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తా, బుద్ధిమంతుడగస వైద్యుడు రోగియా్రమును పరీక్షీంచవలయునని నిశ్చ 

యించునపు జెల్ల వానిని _పాతఃకొలమున మేలుకిొలిపి స్వచ్చ మై లెలసంబంధము లే 

కుం డెడి 'మట్రిపాాతయందు మాత్రమును మిసర్టించునటుల జేసీ దానిముధ్యమున నొక 

తెలబిందువువే చి రోగ సాధ్యాసాధ్యంబుల బరీకీంపవలయును, ఎట్ట్లన్న :--- 

శ్లో [(గంథాంత శే] విందురూ పేణ మధ్యస్థం తెలంచే త్త 

చృ/సాధ్య తామ్ | వికానలే యద్యాాతేలం సుఖ సాధ్యం 

నమాదిశేత్ ॥ 

శా, పేకనుప కారము మూత్రమునందు వేయబడిన్నలెలము బించుభూపముగ 

నుండిన దోగము కష్ట సాధ్యమనియు వికసీంచిన సుఖసాధ్యమనియు తెలియవఖ యును 

శ్లో! [గ్రంథాంతశే] ఛత్రపర్యతవృమాణాం (పాసాదోష్ట్రగజ 
న్యచ | రూపై సృమాని సాధ్యం స్యా త్తులందుః (పకాళ తే | 

తా, మూ[త్రమునందు వేయబడిన్నతెలము గొడుగు పర్వతము వృక్నుయు మేడ 

లొటివిట్ల ఏనుగ వీనిలో దేనియొక్కు_ యాపము వేని జెందిన రోగము సాధ్యమని తెలి 
యవలయును, 

శో [ఆయు ర్వే దే] వల్లీ మృదంగ మనుజభాండ చ।|క్రమృగాదిభిః. | 

నమోవి కాన నేవించు:ః కృ ఛ్చ్రసాధ్యం నమాదిశేల్ ॥ 

తా, మా త్రేస్ట తై లబిందువు తీగ మద్దెల నరాకౌళముభాం డాకౌరముచ కె 
కారము నీంవాము మొదలగువానిలో చేనియాకాౌరముగలదిగ చే నివికనీం చినవోగము 

రస్ట సాధ్యమని తెలియవలయును, 

న్లో! (శారీశే] (పాతర(గభవాంధా రాంత్య కామూ త్రన్యరోగిణః | 
త తడై లలవంవీ.ప్వా సాధ్యాసాధ్యం విచార య్త్ 1 

తౌ, (పాతఃకౌలమునందు రోగి యొళ్క_ మూత పధమధారను వరిం చిమధ్గ 
ధఛారను (గ్రహించి యొండలో నునిచి లేల బిందువును వై చికోగసా ధ్యాసాభ్యయుల సరీ 

కీంచవలయును, 

న్లో భదపీఠ పృధుదర్చణ ఛత్రం పద్దుశంఖ నహఇణామరవీణా, | 
కుండలాకృతిభ వేద్యతితె లంయన్య మూ[తపతితంనతు సాభ్యః ॥ 
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తౌ, మ్యూత్రమునంధు వేనీన ,తెలబీందువు భదపీఠము అటుకులు ఆద్దము గొ 

డుగు పద్మము శంఖము 'చామరము వీణ కుండల ము వీనిలో చేనియొక్క.. రూపముగల 

దిగ చేని గన్చట్లిన రోగము సాధ్యమని తెలియవలయును, 

న్లో! (నిత్యనాధీయే] చతుప్పాదం (త్రిపాదంచ ద్విపదంచైవ దృ 
శ్యతే | వకపాదం యదాబిందు రృత్యుదః కథితోబుధ్రైః | 
నరశ్చిరోవిహీనస్తు గా(త్రం_ స్తంభ నమాకృతిః 1 వత్యద్రూప 
విభేదాచ్చ (భువంమృత్యుః (పజాయ తే || 

చా, మూత్రమునందు వేసిన తైల బిందువు నాలుగసఖండములుగ నేనిమూడుఖండ 

ములుగ నేని రెండుఖండమలుగ చేని ఒకఖండముగ "నేని గనుపించినరోగి మృతిజెం 

దును బుథులు వచించెదరు, మటీయు చాశతెల బిందువుశిరోవిహీ ననరా కౌరముగ నేని 

శరీరశాకౌరముగ నేని _సంభాకారముగ నేని గన్సించిన రోగి మృతిజెంధునని తెలి 

యవలయును, 

న్లో! [మాధవనిడానే] క్ర్రైఖడ్ల ధనుక్చ్చైవ (తిళూలం ముస, 

లాయుధమ్ | లగుడాక లికంతైే లం తద్ష ణంవాగతాయుషమ్.! 

తా, మూూ[త్రస్థతే లిబిందువు శస్ర్రము ఖుడ్డయ విల్లు (తీశూలమురోకలి* భిండి 

వాలము వీనిలో దేనియొక్కొ_ రూపముగలదిగ నేని గన్నట్టిన రోగి తల్భే ణమున మృతి 

'జెండునని తెలియవలయును, 

శ్లో! [మూఖథవకల్చే] సృగాలనర్పమార్షాల ఖడ్డవాణలులాయ 

వత్ | వ్యాఘ్రమర్క-ట సింహానాం సాదృశ్యా నృత్య 
మావ్నుయాఆ ॥ న 

రా, మూత్రస్థృతెల బిందువు నక్క_ పాము పిల్లి ఖడ్డము బాణము ఎనుబోతు 

పులి సింహము వానరము వీనిలో డేనియొక్క_ రూపముగలదిగ-నేని గన్నట్టిన రోగి 

"కాలాంకకుని కడశేగునని తెలియవలయును, 

న్లో || [మతాంత శే] సర్పవానరబిడాలమూవీ. కా సూక రాకృతి 

ఇ వేద్యదిచివ్నామ్ | వృశ్చికాకృతి భ వేదధ_స్తదా యన్య 
మూత్ర (పతితంనగ ఆయుః || 

బతకమని 

శ ఫిండిలవామన----ఇనుప ఆలుగు కజ్డసాగు, 
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తా, మూత్రస్థృతైలబిందువు సర్బ్పము వానరము వీల్లి ఎలుక పంది తేలువీనలో 

'బేనియొక్క_ రూపము. గలదిగ నేని గన్చట్టినను లేక లోనమునిగినను రోగియొక్కా 

ఆయువు తయించినదని తెలియవలయును, 

శ్లో [(ఆయున్వేచే] పఖ్నీకూరోోవువసింహ సూ+ఇకరనావానళా | 
౧ ఆ ల గా ణే ౫) 

బిడాలోవృశ్చికశ్చెవ ఛి(ద్రత్వేవితథై వచ | 
నిమజ్ఞనా త్రెలబిందో స్తదామృత్యుర్ణు )వంభ వేత్ ॥ 

“తౌ, మూ తేస్థతెల బిందువు పత్నీ తాబేలు ఆబోతు నీంహము పందిసర్పము 

వానరము మౌగ్దాలము తేలు వీనిలో దేనియొక్కు రూపముగలదిగ నేని ఛ్నిదరూవము 

లుగలదిగ నేని గన్నట్టినను "లేక లోనమునిగినను రోగి నిశ్చయముగా నురణము చెం 

శ్లో [మాధవని దానే] నాగవల్లీ దళకకుంభనన్ని భంహా _స్తివాలకై + 

వృషవానరమండూకం నూ[త్రంప శ్యేన్న జీవతి I 

తౌ. మూ త్రేస్థ తెల బిందువు తమలపాకుకుండ ఏనుగు తోకఆబ్లోతు వానరము. _ 

కప్ప వీనిలో చేనియొక్క_ రూపముగలదిగ నేని గన్ఫట్టినరోగి|బతుకడని తెలియవల 
ర 

యును. 

న్లో [(గంథాంత శే] తై లబిందు ర్యదామూతే చాలసీ వేం[ద 
బో జ్ 4 ఆం ళీ గోపకమ్ | _ైతలోకన్య గమనం (థ్రువంక్లేయంచికిత్సశై_ః | 

తా, మూ తేస్థతే ల బిందు వుజ ల్లెడవ లెఇం ద్రనోప పురుగుల వ లెనుండినరోేగి "పీత 

లోకమున శేగునని వైద్యు జెరుంగవలయును, 

దీర్ధృరోగియొక్క_ మూ(కాపరీవా క్రమము, 

శ్లో! (ప్రవృద్ధరోగిణాంవయిద్యో మూ(త్రోత్సర్లంతు కారయేణ్ | 
భాస్కరోదయ వేళాయాం (ప్రకాశేస్థాపయేస్థు)వమ్ | 
లోడయి'త్యా చతత్స మ్య _క్షతోమూ|త్రంపరీకు యేత్- | 

శ్వేతకాచమయేపా( తేధృ త్వామూ త్రంపరీక యేత్ | 

తృ ణేనతిల్నతె లస్యబిందుమా (తంతి. చీత్తదా | 

వాతేనమండలంయాలిపి త్సతోబున్సుదాయ శే | 
క సేవవిందుమాయాలి త్రినోసేతునివుజ్జతి | 
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తో, నిర్మలమై తెల్లగనుండు గాజుపాత్రయందు డీర్భ రోగముల వానిని 

వె ద్యుడు మూ తోత్సర్ణ నము జేయిం చి ఆమ్మూాతమును సూర్ గ్యీదయమునయెండయందు 

నిచి బాగుగా కలియ బెట్టి అందొకతృణము చేనూ నెబిందు వును వేనిరోగమునుపరీతీ.3చ 

పలయును పరీకీంచున పుడు. మ్పూ త్రస్థ బింను వు మండలా కారమును జెందిన వాతరోగ 

మనియు బుద్భు డాకౌరమును జెందిన పిత్తరోగమనియు చిన్న చిన్న బిందువుల యొక్క. 

యా కౌరమును జెందినక ఫరోగమనియులో నమునిగిన తీదోషమనియు తెలియ వల యును 

రోగవి శేషముల మూ[తలతుణము, 

తో [గంథాంత శే] అధోబహుళమార_క్షం మూ(త్రనూలోక్య 

తేయదా 1! వదంతితదతీనార లింగం వె లింగ వేదినః | జలో 

దర సముద్భూతం మూ|తం ఘృతకణోపమమ్ | ఆమవాతే 

వసాతుల్యం త త్రతుల్య్వంతు జాయే | వాతజ్వర సము 

ద్భూతేం మూత్రం కుంకుమపింజరమ్ | మలేన పీతవర్లంచ 

బహుళంచ (పజాయ లే || 

తా, ప్మాతయందలి మూత్రము ఆభాగమునంచు మిగుల ర_క్ట్షవర్లముగలదిగ 

నుండిన అతిసారరోగమని యు ేదికణములవ లెనుండినజలోడరమని యు వసతో-సదూ 

నంబుగ "నేని మజ్జిగతో సమా నంబుగ్గ నేని నుండిన ఆమపొతరోగమని యుకుంకుమవ లె 

"నెజ్టగ నేని యెబుపథికముగాగల షచ్చరంగుగల దిగ నేని మలయు క్ల్షమె పీతవర్ణము 

గలదిగ నేని నుండి అధికముగా వెడలుచుండిన నాతజ్వరమనియు తెలియవలయును, 

తో [(గంథాంత శే] పీతన్వ చృం చజా యేత మూ|తంపిత్ోోద యే 

నతి | నమథాతే"వునఃకూప జలతుల్యం (పజాయ తే [| మూ 

(తంచ కృష్ణ కాంయాతి తమయరోగా కులన్యచ | కయరోగో 
భ వెద్యన్యత మసాధ్యం విసిరి చేత్ ఊర్థ్వ ంపీతమధోేర కం 

మూ।తేంనై దృవర_స్తదా | పిత్తవకృతినంభూత నన్ని పాతన్య 

లక్షయ్త్ | యన్యేమరససంకాశం మూత్రం న్నేలేచ 
వింజరే | ర సాధిక్యం విజానీయా న్నిర్లి శే _త్తన్వలంఘనమ్ | 

పీతం చబహుళం చయివ హ్యామావాకా త్స)జాయ లే | రక్తం 

స్వచ్భంచ యస్మూ త్రం తజ్జ్వ రాథిక్య లత.ణమ్ ! ధూమ 
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వర్ణం యడదామూ తం జ్వ రాధిక్యం వ ద్వేత్తధా|కృష్ణమచ్చం 

ర్ | చ జానియాత్సన్ని పాతజ్య రోదృ్భవమ్! 

తౌ, మ్మూత్రయము పసుఫువర్ష మగలదిగ స్వచృముగనుండిన పి_త్తజ్వరమనియు 
కూపజల తుల్యముగ నుండిన సమధాతువనియు కృష్ణవర్ల ంబుగనుండిన కుయరోగమని 
యు తెలియవలయును, అట్టి మయరోగము అసాధ్యము మజియు నాపాత్రలోని 

మూతేము పెభాగమునందు పీతపర్ణముగలదిగ అధోభాగమునందు ర _క్షవర్ష్యముగల 
'దిగ నుండిన పిత్త పకృతి సంభూత న్నీ పాత రోగమనియు తెలియవలయును, మ 
తయ మూత్రము శౌ చాటుకో రసతుల్యంబుగ న్నే తయలు ఎటుపధికముగాగల పచ్చ 

రంగుగలదిగ నుండిన రసాధిక్యరోగమని యెటిేంగి అంకణమువేయవల యును, మటి 

యు మూతముపచ్చవర్ష ముగలవై అధికము గా వెడలుచుండినతమయతగోగమని యు 

గల తేటడై ర_క్తవర్షముగ నేని ధూ మవర్ష్మ ముగ నేని నుండిన జ్వరాథిక్యమనియు నిర్మ 
లమె కృష్ణవర్ల ముగనుండిన సన్ని పాతజ్వరమనియు తెలియవలయును, 

వాతాదినోగ మూత లక్షణము, 

న్లో [సిద్ధ పిద్యాభూ:_ గ్ర సెన్గుచ్చతరంశీతం ఫనబుద్భుదనంయుతేం [ 

న్ఫుతోదకనమంవాశే మి శె శర శ్రగుణంభ వేత్ || 

తా, ఫేష్మనోగియొక్క_ మాత్రము నిర్హలముగ కీతలముగ పిత్తగోగియొక్క 

మూత్రము నురుగు బుగ్దులు వీనితోగూడినదిగ వాతరోగియొక్క_ మూతము' ఘృతము 

ఉదకము వీనితో తుల్యముగ ద్వంద్వగోగియొక. మూత్రము మిశ్రమలతణములు 

గలదిగ నుండును 

న్లో! వాయోశ్చపాండురంమూ(త్రం రక్తవర్గం చవై త్తశే। 
అథవాపీతవర్ల ౦చ కామిలాయాంతలైవచ | 

శ్వతవర్డ ౦కఫానాంచ మి[శితంద్వంద్వజంభ వేత్ | 

తా, వాతరోగి యొక్కవూ [తము పాండువర్ష ముగ పీత్సరోగియొక్కమూ తే 

ఏర_క్షవర్ధ్యముగ లేక పీతవర్షముగ కామిలారోగియొక్క_ మూ తము పచ్చగ శ్రేష్టురో 

యొక్క_ మూత్రము తెల్లగ ద్వంద్వరోగియొక్క_ మూత్రము మి(శ్రవర్ష ముగనుండును 
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art దీర్భర్ గిమూ త లత ణము, 

ఖో! [సిద్ధరసార వే] ర కధారా దీర రొ ణే కృస్ణాతు మరణాంతిశే 
సౌవీరన్యనమంమూ [తం మాతులుంగనమపభిమ్ 

శో లతుల్యంభ వేన్నూ త్రం నిత్యంన హజపి_త్తజమ్ | 

లౌ. మాత్రము ర_క్షవర్హ ముగనుండిన దీర్గ రోగమనియు నలు ప్రవర్ల ముగ నుం 

డిన మరణము జెందుననియు సౌవీరతుల్యముగ నేని మూచతులుంగ రసతుల్యముగ' నేని 

లి లతుల్యముగ నేని యుండిన పెత్యనోగమనియు తెలియవలయును, 

(పకారాంతర అసాధ్యమూ్మత లవణము 

క్ష్! (నిత్యనాధీయే) అతిర_క్షంమేహరోగే జ్వశేహారిద్రవర్ష కమ్ | 
జ్యళెవామేహరోగేవా ప్యనాధ్యంబహుమూూ[ తకమ్ || 

తౌ. మూత్రము కడుర_క్షవర్షముగ వెడలిన 'మేహరోగం బనియు, పచ్చగ వెడలిన 
జ్వరరోగం బనియు జ్వరమునంగేని మేహరోగమునండేని బహు మూ తముగలిగిన 
రోగి మృతిజెంచుననియు తేలియవలయునుం. 

శ్లో! యస్యమూ[త్రంన వే తైలం మధుమద్యం[న వేత్తడా | 
యమేన (క్రియ తేశీళు)ం పాలితః పశుపాలకః | 

తా, ఏకోగియొక్క_ మూత్రము 'తె లము చేనెకల్లువ'లె వెడ లెడివో అట్రిరోగ 
కడుశఫఘుము-గా మరణము "బెంగును, 

ఇది శ్రీ నీలకంఠ చరణారవింవ తీర్ణ ప్రసాద పారావార భోగ విహార పారీణ 
నిడిమామిడి భ గిసత్సేర! ప్రదాయ 'కారాధ్య రామజడేళిక శిప్య్యో త్తమ 
నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవిత కవితాణా తురీశురీణ వె ద్య జన 

శిరో భూషణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామెేయ 

(ప్రణీత (శీ బసవరాజీయే ఆం భతాశ్సర్యసహీ తే 
కౌయదోషప. మనోదోష నిదాన మూత్రపరీక్ష 

క్రమ _తత్సాధ్యాసాథ్య 
రక్షణయు క్షం తృతీయ 

(పకరణమ్, 



(శ్రీరస్తు, 

సవరాజీయ ము, 

ఆం (ధ తాత్పర్య ము, 

a 
ప 

-- చతుర్ధ ప్రకరణము, _ 

న్లో (బ్రహ్మవిష్ణు సురాధిశ్ సే సేవ్యపాద సరోరుసామ్ | 

పరాత్పర తరం బేవం నీలకంఠ వుహంభ జే ॥ | 
l 

అవతరణిక. ఇపుడు (గంథక ర రవి విఘ్న చబాహుళ్యశంకగ లవాడెశనచే జేయం 

బడు న్నీగంధము నిర్విఘ్నముగ పరిసమా (ప్రీ జేందునిమి కయ (గంధమధ్యమున తన 

కిష్టదేవతయగు పర మేశ్వరనమస్కా_రాత్మక నుంగళమును  బహ్మవిష్టుసురాధీళ” 

అనుక్లోకముచే జేయుచు న్నాడు, 

తాత్పర్యము, చతుర్ముఖుడు విష్ణువు దేవేంద్రుడు అనువారలడే సేవింపబడు 

నటి పాదపదుముగల వాడును హిరణ్యగరు కం టె పరుడును నంయుం। పకాశళసంతూ అ ఢీ బి వాం వ 
జుడునగు పరమేశ్వరుని చేను భజింపుచున్నాడను, 

_ షో ఇచ 

న్లో! నీ సీలకంఠ వం శాబ్సీ చం(ద్రమాబసవాహ్యయ; | 

వ త్యూమివృపరాజీయ మహంనై ద్యశిఖామణిమ్ || 

తా, నీలకంఠవంశమనెడి వీరసము[ దమునకో చందుడైబనవరాజు అని శే 

రొ.నబడిన నేను వైద్య గంథములలో కడు శేష్టం బైన బసవరాజీయమను న్నీగం 
భమునందు నాలుగవ పకరణమును వచింపుచున్నాడను, 

క్షుయరోగోత్ప్స త్తి తి కారణము, 

నో ఆయు ర్వే శే] రసర_కృగతంమాంసన మజ్జాగోస్థీగతోజ్వరః | 

వతన్మృధ్యేత్వపథ్యాని థాతుగిన్తుతడోచ్య కే | 

ధాతుగ శ్చేత్వపథ్యాని కురు త్రేతత్త స యోభ వేత్ | 
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తా, రసగత ర_క్షగత మాంసగత మజ్ఞాగతే అస్థిగ తజ్వర ములు జనించు 

తరి యపథ్యంబులు సేనీన యవి ధొతుగతంబులగును, ధాతుగతంబున యపథ్యంబ 

శేసీన కయరోగము జనించును, (ఆ తమయరోగము రసగత రక్రగత మాంస 

మజ్జాగత ఆస్టీగ తములన నె దువిధంబులు, అందుళరీ ర్మాశితర సము శయింప్రు చుం 

సగతక్షుయమనియు ర_క్తముకృయింపుచుండిన ర కృగత కుయమనియు మౌంస 

తయింపుచుండిన మాంసగతక్షయమనియు మజ్జ తృయింపుచుండిన మజ్జాగత క్ష 

మనియు ఆస్థులు క్షయింపుచుం డిన అన్థిగతక్షయమునియా తెలియవలయును, ) 

తయరోగకారణిభాత పాపములు, 

1 (కర్పపిపా "శ్ర ప్ర్రీహత్యా గురుహత్య్యా భాంతేద్రైవ Ge 

ee నజ్జనానాంవిరో భేవ రా జయత పోజాయ తే! 

తా, యువాలత్య గురువాత్య (బహ్మవాత్య ra అనువానివ€ 

పదకొండు తయరోగ ములు జనించునని కర్మవిపాకమనూు (గంధమున జెప్పం? 

ఊయరోగ స్యరూపము, 

శ్లో! అశేకరోగానుగతో బహురోగవురోగమః | 
రాజశుమ్మాతయళ్ళపోరోగ రాజఇతిస్త ఫ్రతీః | 

తా, అచేకరోగంబులతోగూడి తనకు ముంద నేకరోగంబులుగల టై సక 

రోగంబులకో (పభువై యుండునదియె * రెజయక్ఫుయని స యక్షమని $ శ్లోషయ 

జెప్పంబడును, 

తయరోగ పరివారము, 

(ఆయు ర్వేచే మయరో గేజ్యరో రాజూ తన్యపత్నీ తు కామిలా 
చమూపతిఃపాండురోగోర కృపి త్తంతుపు.తకః | సఖ్యాతోఫా 

* సర్వరోగములకు రాజుగా నుందుటవలన రాజయత్ము యనంబడు, 

f శరీరమునందల్సి జాఠరాగ్ని యొక్క సర్వ్మక్రియల : ' తయింపం జేయుటవల 
తఈయమనం బడు 

ఫే రసము రక్తము మొంసము వేందస్సు మజ్జ అస్థి శకము అన సప్పధాః 

వుల కోషింసంజేయుటవలన శోష యనంబడును, 
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సాఠాచమం|త్రిణౌ శ్వాన కానకౌ | గూఢచారౌవాతవి శ్రే వాజి 
నావాంతికారుచి | (గ హణ్యర్ళగుల్లుళూలాగాయ కాస్తూర్య 

వాదకాః | అశేకరోగానుగతోబహు గపురస్సరః | వనంవిభ 

(పకారేణత యో భవతిరోగరాట్ | అసాధ్ ఫో్య్వోయంమసోరో 

గో నహ్ననదివసావథిః | 

తా, జ్వరము రాజుగ ఆరాజుకు కౌమిలారోగము భార్యగ పాండురోగము 

సేనాధిపతిగ రక్షపిత్తము పృుతుడుగ శోపాతీసారములు స్నేహీతులుగ శ్వాసకా 

స్సు నుం తులుగ 'వాొతే పి _త్రమలు గూఢ చాలుగ వాంత్యరు చులు అశ్షయులుగ (గస 

ణ్యర్భస్సులు గుల్మకూలలు గాయక్రులుగ వాద్యముల వాయంచువారు గలదై. అ ేక 

రోగములతోగూడి తనకు ముంద నేకరోగంబులుగలవై రోశాధిపతీయై యుండు 

నదియే క్షయరోగమని “తెలియవలయును, ఇది అసౌ ధ్యయు అట్లగుటంటే ని పీనికి 

వెయ్యిదినములు (పమౌణము, 

(పకారాంతరత్షయ రోగోత్స త్రీకారణము, 

న్లో! (సిద్ధవి ద్యాభూ:) వేగరోథాళ్ల యా చై్ఫైవసాహసాద్విపమాశ 

నాత్ | త్రిదోపోజాయ తేయమ్మా గదో హేతు చతుష్టయాత్ | 

తా, వాతేయూ।త్ర పురీషాదో వేగము నడ్డగిం చుట అతీమెధునము ఉపవాసము 

అసూయ దుఃఖము ఈ మొదలగవానివలన ఛాతువులుతయిం చుట బలిష్టమె యుద్ధా 

దులచే మోభగలుగుట నానావిధాన్న పాొనముల విషమముగభు జిం చుట. ఈ నాలి 

కొరణములవలన (తీదోషములు (బకోపించి జక్క యత్నరోోగమును జనింప జేయుము, 

(వె జెప్పిన వేగ రోథాది వాలుగ కారణములవలన వాతము (బకోపించును, దాని 

వలన అగ్నిదుస్త్రంబై పి_త్హేశ్లేష్ముయల | బకోపీంపంజేయును, నుఖియు. సె జెప్పబడిన 
వేగరోధాది నాలుగు "హేతు వులమధ్యములో అసంఖ్యాతీత మైన ే ంళ్రువలు అంత 

ర్భావమును జెందియుండును, 

క॥ కఫ ప్రధానబిర్దోమై స్తు రుద్దేమరనవ_ర్హ్శను | .. 
అతివ్భవా.బునో వావి శీ ణేశేతస్యనంతే రాః | 

థీయం తేధాతవస్ప్వే తితళ్ళు ప్యతినూనవ;ః | 
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తా, కఫమే ముఖ్యు ముగ గల వాతాదిదోపములు రసవాహినులగుధమనుల నడ్ల 

గించుటవలన రసము హృదయమును జెంది నచ్చట నే దుష్ట్రంబె నోటిమోర్ల ముగ భెలు 

వెడలు అందుచే రసధాతువు రసధాతువువలన ర క్షముర కధాతువువలన మాంసము 

మాంసధాతువువలన మేదస్సు వేదోధాతువువలన మజ్జ మజ్జాధాతువలన అస్థులు 

అస్థులవలన శుక్రము (కమముగ తయించి అను లోమమయమును గలుగంజేయును, 

మణియు అతీమైథునమువలన పురుషునికి శుక్రము శ్నుకమువలన అస్థులుఅస్థులు వలన 

మజ్జి మజ్జవల న మేదస్సు మేదస్నువలన మౌంసము.మౌంసమువలన రక్తము ర క్షమునలన 

రసముతయిం చి (పతీరోమక్షయమును గలుగం జేయును. పీదప నరుడు శుష్క, 

చును కౌర్యభూతమయిన శుకము తమయిం చుటవలన -కౌరణభూతము'లై న మజ్జాది 

దాతువులును తయించు, ఎట్లన-గా--- కాలిన ఇనుపగుండును తడిభూమియం దును 

టజే దానికి చుట్టునుండుతడిని యది శోషింపం జేయు చందంబు నళ్నుకముతయించుట 

వలన వాతము (బకోపించి సమిపముననుండు మజ్జాదిధాతువుల శో షింపం జేయును, 

వాజభురోగ రూపములు, 

న్లో భక్త చ్యేపోజ్యరశ్ళా (నః కానశ్నొణితదర్శనమ్ | 
న్వర భేదశ్చజాయేత మ(డ్రూపంరాజయకి లి | 

తౌ, అన్న ద్వేషము జ్వరము దగ్గు ఉబ్బసము నెత్తురు గక్కు_ట [స్వర భేదము 

అను నీయాబజును రాజయత్మరూపంబులు, 

రాజయలత్ము లతణము, 

. శ్లో! (సిద్ధవిద్యాభూః]) అంసపార్శాభి తాపశ్చ సంతాపఃకరపా 
ఇ = | దయాూాః! ౫ సత్య హానిశ్చ దెర్చల్యం రాజయత్మ్మణీలత.ణమ్ 

తా, భుజశిర 8పార్శ్మ్వముల పంతాపముగలుగుట చేతులు "కాళ్లు మండుట 

సత్వము తృయించుట దౌర్చల్యముగలుగట ఈలతణముగల ది రాజయత్మ్మయని 

తెలియవలయును, 

న్లో [మాధవనిదానే అగ్ని మాంద్య బలహీన తా జ్వ రాశ్వ్వాన 

కాసకృశ దేహితాశ్వనః | పాక హోనిగురువాంతి శేచనంరోగ 
రాజపరిపాకలత.మ్- ॥ 

* జ్యరస్సర్వాంగగకెవ లతణం రాజయతక్ష్మునః --సర్వాంగముల జ్వర 

ముగలది రాజయత్మయని. “తెలియవలయును. 
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వన అగ్నిమాంచ్యము బలహోని జ్వరము కాానసకొాసలు శరీర కృశత్వము 

గంటే నిట్టూర్పు వాతము వెడలు ఓ భుజించియన్నము జీరము గారుండుట శోదీ 
రు ల్ 

బరువుగనుండుట వమన విలేచనంపులగుట, ఈలక్నణములచే తమయగోగము 

ఓఏనదని తెలియవల యు, 

వాతక్షయ లత ణము, 

| (చరశే] నంకోచస్ప్క_ం౦ధపార్ళా్యానాం. న్వర భేదజ్వరా (భ 
మాః! వాత జేయవ్మణజ్టేయం లకతణంవాతిలీత తా || 

తా, భుజపార్శ సములు నాచ్చుట స్వరముహీనమగుట జ్వరము (ఛ మగలు 

శరీరము కడుదల్లగనుండుట, ఈలతృణములుగలది వాతత్షయవుని "తెలియ 

ము, 

పీ త్రత్నుయ లక్షణము, 

శి ae yy | “| (సిద్ధర సార్ష వే] జ్వరదాహాతిసారాశ్చ ర_కృవాంతిశ్న్ళ/యో 

మహోాళా | వీర్య నృంభోరతిఃవీ శాలతణంపి త్త చేతయీ | 

శా, జ్వరము దావాము అతీసారము గలుసట నెత్తురు గక్కు_ట మిక్క్కట 
అలసట గలుగుట విర్యము _సంఫించుట రతి క్రియలు తృయించుట ఈ లక్షణ 

గలది పెత్యమయమని తెలియవలయు, 

గేవ్మమయ లవణము, 

ర [మూధవనిదా నే గురుత్వంశిర నశ్చర్థి కానఃకంశేతథారుచిః | 

ఊర్ల శ్వానశ్ళవి చేయం లత్షు ఇంక ఫష్జేమ యె I 

తా, తలనొచ్చుట వమనంబగట కఏతిక 'లోశ్లేమ్మయు ఆడ్డపడుట అరుచి 

ఊవీరిగలుగుట ఈల క్షణములుగలది శ్రేష్మక్ష్షయమని “తెలిద వలయు, 

నన్ని పాత తుయలత్ణము, 

/ [(ఆయున్వే చే] వాతవీ త్రకవై ర్యస్యలవ్ తై సృంయుతో యదా 

నన్నిపా తాన్ని తో జ్లేయుః కష్ట సాధ్యః వయ _స్తథా | 

తా, వాతపిత్త శృేష్మ కయలకుణంబలుగలది సన్నిపాతతీయమని "తెలియ 

ము, ఇది కష్ట సాధ్యము, 
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బాత సృెప్టృవేయ లతుణము, 

న్లో! (మాధవనిదా నే] న్వర భేదఃకఫః కంశేకూలం శ్వానశ్చ ఛర్ష 
నమ్ | వాత శ్లేష్మ భవోయమ్మోజ్నాతై వంతు చికిత్సయెత్ I 

లౌ, సర్వభేదముగలుగట కంఠములో "శ్చేష్మ ము కట్టుట కడుపులో శూ 

గలుగుట యెగవూపిరిగలుగుట వమనంబగుట ఈలవమణములుగలది వాత శ్లేష్ముతం 
మని తెలియవలయు, 

వాతవీ త్రక్షుయలశుణము. 

శో [సిద్ధసంగ్ర హే] స్వర భే వ్యోజరో దా హోళూలం ఛర్చి హ్యరో 

'చకమ్ | వాతవి త్తాత్శక్యయమ్భూ రాజరోగోమహాబల || 

తా, స్వర భేదము జ్వరను దాహము కడుప్రులోశూల వమనము అరోచకమ 

కలుగుట ఈలత ణఅములుగలది వాత పి త్తమ్షయమనియు కడుబలిష్ట మై న రాజయక్ష్న 

యనియు తెలియనలయు, ' 

విత్త క్లెవ్మతుయ లషతుణము, 

న్ధో॥ [ఛేవజక ల్పే] అలన్యంబహుని(దాచ స్వల్పదాహో(భమో 

జ్యరః | వాంతికోణితపూరశ్చవి _త్తశేవృద్భ వేతయే | 

త, ఆలస్యము కడున్నిద యొకింత దాహము (భమ జ్యరముగలుగుట నెత 

ర్ముగక్కు_ట ఈలతణములుగలది పీ స్పిత్త శేష్ముక్షయమని తెలియవల యు, 

ర కవి తత్షయ లవణము, . 
వాణీ a 

న్లో న్వర భేదోనిలళ్ళూలు సంఫోచశ్చొరుపార్గ్య యో: | 

జ్యర దాహతీసారాశ్చర క్ర ర్స్ త్త న్యయత్మృణః॥ 

తౌ, కంఠ స్వరము చెడుట శరీరరము వాతవ్రూరితముగ నుండుట కడుపులో 

కూలగలుగుట లోతోొొడలు పార  వ్రయులునొచ్చుట జ్వరము చాపాము అతిసారము 

గలుగుట నెత్తురు గశ్కు_ట ఈరిదణయలుగలని ర_క్షపి త్రక్షుయమని తెలియవల యు, 

(ఇది అసాధ్యము, 
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శతకుయ లతణము, 

1 (సిద్ధసంగ హే] వ'క్తేవిభంగస్స (ర భంగ యోగ న్పర్టల్ప 
Ms పాణిపదేషడాహాః | ర కాన్విత చ్చర్ష్యతిసారయు కః 

(సోకృశ్చ యయ క తలక్షణశ్చ | 

తా, నోరుపొక్కి_యురిడుట లేక మాటలాడుటకు శ క్లిలేకుండుట కంఠ 

సరము చెడుట స్యల్పజ్యరముగలుగుట _ చేతులుకాళుమండుట |ర_క్షయు క్రముగ 

(గక్కు_ట పారుట ఈలకుణములుగలది క్షతక్షయనుని తెలియవలయ్యును, (ఇది 

అసాధ్యము.) 

రోగరాజయయ లతణము, 

ల శ (సిద్ధరసార వే] అ గ్నినమూంద్యం జ్వరం శై త్యం ఛర్జిశ్ళొణిత 
ఫూయ'యోః | సత్వహానిశ్చ దార బ్యగ్ గోగరా జన్యలతు.ణం | 

తౌ, అగ్ని మాండ్యము జ్వరము ఎ, ల్యేము గలుగుట , రక్తము నేని చేమునేని 

(గక్కు_ట "సత్రము క్షయించుట చౌర్చుల్యము గలుగుట ఈలతృణములుగలది రోగ 

రాజతమ్షయమని తెలియవలయును, (ఇది అసాధ్యము.) 

ర కృతుయ లతు,.ణము, 

శో మండాగ్ని శృర్ణ నంమోాహోేరకృత్విణ్మూ (త్ర నే(త్రకః | 

మాంస(గ=భ్యర్బుద (గంతిముఖవార్గంధ్య మేవ చ | 

కంఠశ్ళు వ్యతిమా౧సం చర _క్రతుయాయనూలయమ్ || 

తా, మందాన్నిగలుగుట వమనంబగుఓ మోహముగలుగుట మ్యూతముర క్ష 

వస్త ముగ నుండుట చే తయుల నెత్తురు ఉద్దిబడుట మాంసన|గంథులు జనించుట నోరు 

దురంధముగనుండుట కంఠముశో షి. చుట శరీరనూంసము కృశించుట ఈ లమీణ 

ములు. గలది ర _క్షక్షుయమని తెలియవలయును, ఇడిగలరోగి యమాయలంబునశేగు 

చతుర్వి ధతుయ లక్షణము, 

(సిద్ధ వద్యాభూ: | (తివిధస్ప్యాత్మ యోావనోపె.ర్లు ష్టశ్వపాతుచతు 
a._ ౨ 

స్టయాత్ | థాతువయా ్వేగరోథా త్నావాసాద్వివనూశ 
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నాత్ | ఆగంతుకక్షణయా జేయ క్నృతుర్లోవై ద్యపారశగై_ః | 
షా గ్గు క య 

తన్యరూవాణ వై న్వర్యం కాన శా (సోరుచిర్ద (రః | బల 

మాంస తయ; 2పార్ఫ్య శిరోరు|గోచనంవమిః | కంఠ పార్శస 

రుజానాహా రక్తశ్చ ఛోర్తి వీననః | నిహంతి పూయనిష్టీవో 

హ్యృతిసారో హాతన్యర ః | 

తౌ, ఫో విరుద్ధాహార విహారముల వలన వాత పెత్య శైప్ముయమలు (బకోపించి వాత 

క్షయము ్లీ _తతమయము శేష్మమీయము ఆనిషమాథువి కో వ ములైన కృయరోగములుగలు 

గంజేయు ఫారుత్తయము 'మలమాత్ర(ప్రతిసంధము సాహసము * విషమాళనము 

అను నాలు[సకొరణములవలన ఆగంతుకక్నయఖయుజినించు. ఈ ఆగంతుకముతోడ 

క్షయనగోగములు నాలుగుపభంబులని నీద్ధబి ద్యాభుయ నెడు (గంగు కరమున 'జెప్పంబడి 

యున్నయది, వానియాంగు సర్వప నము వన వనుర అరు-చి జ్వరము బల 

తమయము మాంచనత్వ్యయము పా పముల ముంచు నొ వి ప్ప్ నికర టముగ నిరమునందు 

నొప్పి వమనము కుతీకయొక్క. పార ఎ వ్రములవ యంసనొప్సి కడువుబ్బరముర _$ కము 

న్నుగకు_ట ఫీనాసయు దగ్గున ప్రసా వీముబడ: స ఆతిసారము హీనస్వ్యరము గలు 

ఉట్కు ఈలతణములవో సాడియుండెడి నాలు విధములైన క్షయగో౫ ములు 

రోగినిజం పు, 

ఏకాదనడుయ లశుణము, 

శ్లా! (సిద్ధరసార్ల వే] సాహసో వేగన సం క్రొ ధళ్ళు కాభినే న్నే హనంతుయః | 

అన్నా హారవిభేస్తాగశ్న త్యారో రాజయత్ముణః | రూపంభవి 

ప్యత _స్త్మతపతిళ్యాయ స్తుసంతయః |! (ప్రసా వేముఖమాధు 

ర్యంతపనంవహ్నీ నాశనమ్ | సౌల్యరోగ నథానాహతోభావ 

ప్వకు భేవ.ణమ్ మత కామత్ళణశకేశాది (సాణనాయు న్వపా 

నగ; | హృృల్లానక్ళష్ణిరరు ఏ రసతోవిబలక్షుయః। పా: “శృశొషః 

పదయో కో పశ్నతీ “ఇశుక్షశా | 'గాహ్యాప్రమానభజ్ఞాసం 

కామీభీఛ భత్పదర్పనమ్ | వసన శానకాసాది, మూార్ల స్వర 

రుజారతిః | ఊర్థ్వ విస్రంననంకోఫో ర _క్షఛర్ది స్తు స్తు కోస్టగ 

* విషచూళ ననున ;--- నా నావిదాన్న పాన సాల విషమముగ 'సేవించును, 
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యోనిపార్శ గు చేళూలం సంధికోభ వతిజ్వర ౪ | వకాదళసు 

రూపాణి జూాయం తే గాజయత్మసు! 

తా, సాహసము చేయంబూనుట కార్యయులయందు కడువేగము గలుగుట 

కుక్షముతృయించుట లేక చమురువ లె గారుట అన్న మునందిచ్చ లేకుండుట ఈ శ్తీ గును 

ముందుగలుగబోయొడి పదకొండువిధము లె నరా జయత్ములకు పూర్వరూపంబులుఅవ్సి 

జనించినపీదప పడి సెము మూ కేక్ళ[ఛముగబుపట నోరుతీపీగనుండుట శరీరమువిదా 

హీంచుట అగ్ని నశించుట న్గూలరోగము కడుపుబ్బగము . గలుగుట ముఖము వాచుట 

వికారముగజాచుట వెంట్రుకలు మవీ.కొతృణవర్ష సమా నంబులుగ నుండుట (పాణ 

వాయువు అపానవాతముతోగలియుట ఓకర లేకఎక్కిళ్ళుచాంతి అమచి గలుగుట 

రసధథాతుక్నయమువలన సత్వముతృయిం చుట కాళ్ళు చేతులు వాయుట శరీరముశో షిం 

చుట శరీరమున స్పర్శ్సజ్ఞానము లేకుండుట శరీరము ఘాోరముగ గనుపీంచుట పీన 

సము క్వాసకాసాదులు గలుగుట శరీరమువాచుట నెత్తురుగక్కట కోస్ట్రవాతముగ 

లుగుట యోనిపార్శ్వములు గుదస్టలముకూలిం చుట సంధివాతము జ్యరయుగలుగుట 

ఈలక్షణంబులన్నియు ఏకాదళశక్షయములని తెలియవలయును, 

తయరోగ. లతుణమూు, 

శ్ఞో। [చర] మందాగ్ని శ్చలహీన కాకృతనుళ్ళా (సళ్చ కాస భమా | 

హృచ్బూలంవమనం(పవాహస్యరరుక్క_ంప_స్త (జీర్ణ ంతృ షా | 

దాహోవి స్త లేహ ప్తి మూత్రగళరుక్సీతం శిరోర్తిర్ణ (రం | 

మూర్చార్రిస్త రథ పీనసండగలతి రై ర్రీకోళ్డే యే లశుణమ్ ॥ 

తా, మందాగ్నిగలుగట సత్వము లేసండుట శరీరముకృశించుట -కాసశ్వాాస 
ములు (భమ టొమ్మునొప్పి వాంతులు అవీసారము. "స్వర భేదము వణుకు ఆజీర్ణ యు 

దప్పి 'డాహముగలుగుట ఏనుగుమూ[తమువ లె నే మూ్యతంబధికముగ వెడలుట కుతిక' 

లోనొచ్చుట చలువగలుగుట తలనొచ్చుట జ్వరము మూర NS కీనసము జడత్వముగలు 

గుట ఇవియన్నియు తమయరోగలతృణంబులన్లి తెలియవలయును, 
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ఊయోాప (ద్రవములు, 

సీ! తయకుప(ద్రవమతిసారంబు గృశమైవచేహంబు గన్నులుడెల్ల 
నగుట ! కడుపెండివెన్నునం గలయుట మోనహాంబున ప్టేంద్రి 

యంబు(వ్రణాలుగ లుగు | దగ్గునుకూలయూార్ల పశ్యానన్యరహీ 

నమై కాళ్ళువాచుట మజీయుడాన | నంగమెల్లనుశుష్మ్క_ము 

గటముక్కు_న చెత్తురొలుకుట ధాతుతయోార్భి యగుట! 

గీ! తుయలకెల్ల నునీరోగజాలమున్న | నది పయానంబుభన్యం|క్రి 

శైనయగాని ! నూన్చరాదని చెప్పె. బల్ల్మాణుసీల | కంఠకో 

టూరు వై ద్యనంఘం బెజుంగ | 

క్లో! [నిత్యరాథీయే] అనేకోవదనయుతం పాదయోః (వనృతం 

నరమ్ | నారీంశోప ముఖీంహంతి కుఖ్రీగుహ్మో వుభావవి! 

తా, ఏపుపమనికి తయకోగరునోడ అశేకోపదవములుగూడి కాళ్ళయం 

దువాష్టు త్రీ! ముఖతిమునందువా ఫు తు రుములకుకడువు మర్శుస్థలము అను వాని 

యందు వాపుగలిషియుం జెడినో అట్రివారు మరణము జెందుగురని "తెలియవలయును, 

న్లో [నిత్భరాఢీయే] జ్ఞ రాతిసార కోఫానాంశ్య యథాచతథాతు. 

య్ | ఆననంగా స్తపాదంచ విశేపాద్యన్యశువ్యుతి | 

న్వయోనావవిచే హేచ సామాన్యాద్యాతిపంచ తామ్ | 

తా, కయరోగములలో జ్యరాతీ సారం చేని శోఫయేని ముధిరినను లేక ము 

ఖము కాళ్ళు చేతులు శుష్కించి రోనిక్షరీరయ వాచియుండినను అట్టి తృయదోగి 

వరణము జెందునని తెలియవలయును, 

శ్లో! [మకాంత శే] నాసికాచ్యుతర క్షశ్న్చమేశా పాండ్వామయీ 
తయా | సవో్యోపిముం చతి పాణా౯ సద్య నేవనసంశ యః! 

తా, మేహ పాండు మయకోగముగలవారికి ముక్కు. బెడరి ర_క్షమగారుచుం 

డిన వారునిస్సంక్షయముగ తత్ష ఇంబున్మ ప్రాణంబుల విడివెదరు, 

క కోస్రోదలార్నో (గ్రహణే జ్వర గులా హ్యుష్మదవాః। 
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తౌ, క్షయరోగంబులలో శోష ఉదరము మూలవ్యాధి (గవాణి జ్వరము 

గుల్మము అను నుప్మదవములు గలిగెనరోగి మృతి జెందునని "తెలియవల ధను, 

లో 

వూపిరి 

[మాధవనిదానే] విషూచీన్షేపష్టహినాంగ మతిసార (వపీడితమ్ 

శరాలశుపూ_దరంచె వ యయ్య్మాణంపరివర్ణ యత్. | 
ర జు 

ఊర్ల శ్వా సాతిశుక్లాతి. భిన్న కాంస్యహతస్వర =. 

అతియేహ;ఃకృశోమంవో హానబుద్ధిబ లేం(ద్రియః [ 

(వణాంగళోపంహిక్కావా౯ తృయీయాతియవమూాలయమ్ |! 

తథాస్యాపి(ప్రక_ర వ్యా చికి త్సాజీవి కావధి ॥ 

తా, విషూచి కఫము ఆంగహీనము అతిసారము శూల కుపకో.దరము ఎగ 

సే తయులు' తెల్ల నై ర_క్షవి హీ నములుగ నుండుట సర్వము పగిలినక ౦చు పా తభ్య 
నితోతుల్యముగనుండుట కడువేవాము శ రీరకృళత్వముళ రీర మౌంద్యముబు ద్ధిమాంచ్య 

ము బలతమయము ఇం దియమయము (వణములు శరీరముయెండుట ఎక్కి_ళుతను నుప 

(దవములలో దేనితో వేని లేక అ చేకరోగంబులశో చేనిగాడి యుండాడికుయరోగి 

యమాలయంబునకేగును, ఐననుకయరోగి జీవించియుండువరకు చికిత్సందేయవల 

యును, 

న్గో 

యయేకాదశరూప వడ్రూప [విదోపశోపవివరణము, 

[ఆయి ర్వే చే] స్వర భేవోనిలాద్భూలం నంకో శ్చానపా 

రృ యోః | జ్య రా దాహోతిసారశ్చ పిత్తా(ద_క్షన్యచాగ 

మః | శికసోప్యతిధార శా ప్వభ _క్రచ్చందఏవచ | కానఃకంక 

స్యశ్ ధ్య-సో విజేయః కఫకోవతః | వకాదశభి రేేతై ర్యా 
“2 AI క్ షి శ ష్ పజ్శి ర్య్వాపినమన్వితమ్ | కానాతినార పాన్నా్యలత్హి నర్వ భఫేడా 

రుచిజ్వరై = |క్రిభి ర్వాపీజితంలింగ బిర సర కాసానృగామమయెః | 

జహ్యచ్చ పార్టి నం జంతుమి చ్చంను విసృులంయశ కః ॥ 

తా, వాతపీత్త శేష్మసంకరము వలన జనించు సన్ని పాతు 'సర(లశుగసం 

పూర్ణముగనుండుచందంబున 'సన్నిపాతీము వలన జనించు తయకోగము సర్యలత్నణ 
సంపూర్ణ మగ నుండును. అందువాళ। ప్రకో పయువల నసర్వ భేదముళూల భుజపార్య వ్రములు 
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యిీడ్చికొనుట పిత్త పకోపమువలన జ్వరము దాహము అతిసారము రకృముగక్కు 

ట శ్లేష్మ పకోపమువల న శిరోభారము అన్న ్వేషము దగ్గు కంఠముననొవ్పీ అను 

ఫీచదునొకం డులతమణములు గలిగి మూంసమయమితోక యరోగిని లేక కాసము ఆతి 

సారము పార్శ్మ్వములు యీడ్చికొనుట స్వర భేదము ఆరుచి జ్వరము అను నీ 9 లత్మ 

ఇములుగ లిగి మౌంసతుయముతో గూడియుండు వమయరోగిని లేక జ్వరము దగ్గు 

రక్తము (గక్కుట అను నీ తి లతమణములుగలిగి మాంనక్షయమనముతో గాడియుండు 

మయరోగిని మిక్కు_టముగ యశమునుగే రెడి వెద్యుడు వర్టింం వలయును, 

నర్వరోగ భద పావరణము, 

న్జో॥ ఏకనయివచవోపే.ణ తయోన్హ్వాభ్యామవి, తయ: 

(తివోపయిరపిచై క స్యా చే డక ంలేస్ప్త పషవివోగదః | 

తా, సర్వరోగములు. ఏకదచోషు ద్వెదోష తిదోషజనితయువలన 7 విధం 

బులు అందు వాతపి త్రశేప ప్మమువల న డ్రశ్యెక (పత్వేకముగ జనించునవి ఏక 

దోషజనితంబులు వాత శ్యేష్మ వాకపపెత్య పీ పిత్త శేష హ్మమువలన జనించిన ద్వంద్వ 

తోమజనితంబులు, వాతపి క్ర శేహ్మయమలవలన జనించున వి (తీవో పషజనితంబులు , 

రోగ సాధ్యాసాధ్యములు. 

| [నిత్య్వనాధీయ] (పయోగశ్య్శొషయేద్యా న్లిశనమున్యానుయము 

దీరయెత్ | నాసావళుద్ధళ్ళుద్ద స్తు నమ'ల న్న నమీర యెత్ | 

శా బు చ 'పథ్యవయోగము రుద్ధోనము (అనగా ఏక చోషజనితషోగము లను 

హరింపజేయు సేగాని యితరవేగములగలుగ చేయకుంనును, మటి యు అ పద్ధరోగ ముల 

(అనగా ద్వంద్వగోగ ముల (తిదోపజనితనోగములు కొ షదము బరౌరాగిం చినఇతర 

రోగ ములుజనిం చును అట్లణటం జేసి జక :ద్ధకోగముల కే చికిక్సం చేయవలయును అశుద్ధ 

రోగములు కుదురుట దుర రభ ంబనటచే హౌనిక చికిత్స చేయంజనదు, 

తమయవోగములకు  తాళకసిందూరము, 

న్లో! [వూధవసిడా నే] శుద్ద ఆ తాళన్య భాగం చసుథాచూర్షంనవమూం 

శక్షమ్ | రశ్వాకార్చాససా శేణ మర్ష యి త్యాదిన(త్రయమ్ | 

మూహాయాన్ని కీ, పేత్సర్యం స _ప్పనారంపుటంభ వేత్ | 
సిందూర ౦హరి తాళన్యచేం[ద్రనో ప్మపభ ంభవేత్ | ఏతత్సర్షం 
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నమాలో డ్య నానో రోగేషుయోజయేజత్ | పతవల్లీ రసు సెైర్యు. 

కం శేప్పుమయవినాశనమ్ | నోకుంన్వరమైర్యు కం రక్ష, 
తయవినాశనమ్ | నారిశేళర చే సై ర్యు కృంవాత శ్లేష వినాశన 

మ్ | హరీతక్రిదూర్మయు_క్రం శ్యాసమ్షయవినాశనమ్ 1 పివ్పలీ 
సార్ల యో గన " శానవయవివాఫ నమ్ | సితయావుభునాయు 

కం పిత్త తయవివాశనమ్ ॥ నిర్ణుండీచూర్ల సంయు_క్షం కఫ 

జ్యరవినాశనమ్ |! నవనీ తేననంయు క్షం హీక్కా_ఛర్ది నివార 

ఇన్ | మంజరీసారసంయు క్షం చాతుర్ధికవి శాశనమ్ | అర్జు 

నత్వక్చూనయు_క్షం కుళ్ల మే? నాపనాశనమ్ | శార్చాసబీజమా- 

నైన బహుమూా[త[పణశ్యతి | శంఖచూస్తైన నంయు_క్తం 

(గహణేసారనాశ నమ్ | ఉన్మత్త త్రసారన౭యు క్షం |క్రిమికుహైంవిన 

ర్య | అపామార్లన్య సాశరేణ గుదరోగోవినశ్యతి | నృశ్శి 

-కాళీర నై వైర్యు క్ర కం యేహంకృ ఛ్రింవినళ్యతి | భూపమాగ్థోన 

నంయు క్షం (గహణీవోవనాశనమ్ | శుక్ల కం చేననంయు కం 

(గహాణీళూలనాశనమ్ | చాడిమోసువుసావేణ హీ-క్కా_గ) 

హణేనాశనమ్ |. ఏతత్సమూంశకంచూర్ల మయో _క్షంభావీ. 

తంతధా |; తాళసింభూరయోగన నానారోంహారంపరమ్! 

తా. శుద్ధిచేసి న తాళకము సున్నము వీనిని సమభాగములుగ (గహించి ఖల్వ 

ముననుని చి "డీ ప _లీపువ్వులర సాన మూడుదినములు మర్చి రచి వ,జమూాపలోనుని చి 

7 లఘు ప్రటములువేసిన తాళకము అరు దపురుగులవ లె నెబ్దగనీందూరించును, వ్దప 

నావ జమాపములోని నీందూరమును గీచి యెత్తుకొని సర్వరోగములయం దుపమో 

గింపవలయును, మణియు నాసీించూరములో రెండు * చిన్నములయొత్తును రద 

జడాకురసయుతో నొసంగిన చ పసయముకు ఏను పల్లేరు రసముతో నొనంగిన 

రక్త కక్షయమును బం'కాయ సిపతో వొనంగిన. చాత శ్రేవ్యమషే యమున కరక్కాయ 

ను వీనాపంచదారతో చీని డీ, PA నొగంగిన చెరత్యగ్నోయవును నల్ల వాపిలి 
యాకు చూర్షముకోనొసంగిన శ్రేష్ముజ్వరమును వెన్న తోనొసంగిన ఎక్కిళ్లు. వాంతు 

లును తొల సీయాకురాసముతో నొస ంగినచాతుర్ధి కజ్వరమును మద్ది చెక్కు_చూర్భ ముతో 
న మ = అ ప మ దా ద ఆ 

* చిన్నపున:--- నాలుగు గరి వెంచగింజల యెత్తు, 
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నొసంగిన శుక్ల మేహములు (ప తీగల చార్లముతో నొసంగిన బహు మూత్రమును 
కంఖచూర్ద ముణ్ోనాొసం:- (గకాజీ అతిసారములును ఉ మె _త్రరసయుతో నొసంగిన 
(క్రిమి కున్గుగోగములను ఆ_క్రశణీిరగముతో నొసంగిన గుదరోగమును లేలుమణి 

యాకు రసముతో నొనంగిన మేహతోగ'మును మ్యూత కృచ్చ్యిమును అగరుగంధప్ర 
చెక్కు మార్హముతో నొసంగిన (గవాణీ దోపమును అతివస చూర్ణముతో నొసంగిన 

(గహణీశూలలును దానిమ్మ పువ్వుల రసముతో నొభంగిన ఎక్కి శ్ళతో గూడియుండు 

(గహాణీవోగమును నశించును పైయనుపానములు. సీందూరమునకు సమముగ్గ నుంచు 

కొనవలయును. మణియు నీతాళక నీందూరము నానారోగముల హారింపజేయుట 

యందు కడు, శేషం బె నదిగ నున్నది, 
జ 0) భా 

తశయపాండుకామిలలకు (శీమదగ్నికువూరము. 

శ్లో! (౨౦ంతామణా తుత్యాగంధక పారదావమృతకం శుల్బంచ 
తుల్యాంశ కమ్ ఖ ల్వేహంనసదీర సేదినయుగం నమగ్ష పయ 

త్నాత్తతః | కృక్యాకాచమయేభుకేచ వటికాన్స-ళాప్వ 
సూర్వాంశుభిః త(ద్రున్ద్వ్యాడనమంగుళి పరిమితం చేలంన్ఫు 

దావేష్ట్రయేత్ | భాంజేవాలుకయా(త్రిభాగభరి తే ఖీ.ప్త్వా 

మీ పేద్యాలు కామ్ | భాంజాన్యంతునిరుద్య వానరయుగం 

గాథాగ్న ముద్దీపయేత్ | ఉక్తార్యన్వశరీరశీతలమతో వే దాం 
శతుల్యామృతమ్ | తుభ్యాంశై శ్చమరీచ చూర్షనికమై స్పం 
యోజ్య గుంజామతమ్ | చేయంనాగలతాదళేన నహతం 

చూర్ణంతథాఖాదయేత్ | [కీమానగ్నీ కుమారకోరసవరో 

నిశ్శహరోగాన డాం | శాస కానక్ష£ య పాండుశాబులా భూ 

లవాతనమివోగభూపకిః | _ సన్ని పాతేమతి దారుణజ రా 

వాంతినాంతరనఘాపతి౭కుణాత్ ॥ 

తౌ, కంద్ధి జేసిన గంధకము కుద్ధి జేసీన వసనాళ్లి తామభస్మము ఏనినిసమ ఫెగ 

ములుగ ఖల్వమునకుని చి రెండుదినములు హంసపాదియాకుగ సము చే బాగ గామర్డి ంచి 

మొత్రలుజేని ఎండనెండించి గాజాకుప్పెలోబోసి దానిమయాతిని బలప పువిరడచేయానీ 

శసీలమశ్ను లిచ్చి మయొండించి కుంద లి భాగములుయిసుకబోసి ఆం తౌ గాజుక్టు ప్పె 
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నునిచి డానిపేమరల నిసుకబోని వాలు కౌయంతీయున్ల 2 దినములు వండి సా ౦౫ శీతల 
మునదీనీ దానికి 4 వ పాలుకుద్దిజేనినవస నా భివస నాఖికి సమము మిరియ పు చూర్లము 
కలిపియందొక గరిగంజపమౌణమును తేవులపొకులోనుని చి సేవించిన క్యా సకొసలు 
తృయరోగములు పొండువులు కౌమిల శూల వాతములు వాంతులు సన్ని పాతములు 

పురా ణజ్వరములు (అమ్ముపెత్యములు శోఫలు) మొదలగు సర్వరోగముల తీర్చే ణమున 
నిశ్నేషముగబోకడచు. ఇది| శీవుదగ్ని కమా రమని యు రసభూ పతియనియు జెప్పం బడ: 

త యాదిన్యర రోగములకు పూర్ణ చంద్రోదయము, 

నో [((గంథాంత ర] పలంమృ ను స్వర్శ దళం రసేంద్రపలాస్హ కం 
పహోడశ గంధకన్య | కోగాస్సు కార్పానభ వై (పనూనై. న్న 
ర్వంవిమన్తాభకుమారి కాద్బిః | తలా_చకుంఖే నిపహితం|[ప 

గాడే * మృత్సర్చటీబిర్ది వన్నత్రయంచ | పచేత్క మాళ్నా 
సీకరాఖ్యయం(తే తతోరజః పల్ల వరాగరమ్యమ్ !. నిగ్భ 
హ్స్ చైతచ్చపలం లంచ చత్వారి కర్ఫూరరజ.న్త్నథైన | 

జాతీఫలంనోపణ మిం[దఫుప్పుం క సూరికాయా వహ శాణ 

మేకమ్ ! చం[వోదయోయంకధితో న్య నూాహో భుక్రోహి 

వల్లీ దళమధ్యవ క్రీ | మవోత్కటా శాం(ప్రమ తాళ తౌ నంగర్వా 
ధికత్వంక్లథ యత్య కాండే | ఘ్పుతంఘ భూతమతీనదుద్దం | 
* మృదూని మాంసానిన మండకాని | మాహాన్నవిస్టానిభ 

_వంతిపథ్యా న్యానందదాయీన్యపరాణిచాత్ర | వలీపలిత 
సాశన న్నను భృ తోవయ స్తంభ నస్ప మ_స్తగోద ఖండనః 

(పచురరోగపంణాననః | గృ హౌపిగ్ళ సా భూాపతిర్న వతి య 

స్య చం్యవోదయన్పపం చశరదర్చితోమృగద్భ శాంభ వేద్వల్ల 
భః | రతికావబేరతాంతే వాసేవితవోరసో త్తమః | మాన 

హోనింకరో త్వ: 'పళదానారను నిశ్సితమ్ ! కృ (తిమంస్థా 
వరంచెన జంగదుం",పి యద్వివమ | నపకాసా యభవ 

సాధ కే్యదళ్య పత్వనాత్ యభామృత్యుం జయాళ్ళా 
సాన్ఫ్ఫుత్యుంజయలి "చేహానామ్ | తధాయంసాధ "కేంద 

«| * మక్క_ర్చ మై స్టద్ధివస్మ త్రీయంచ, * గురూణిమొంసాలినమస్తకొని;. 
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స్యజరామర ణనా£ నః | ఇంద్రపుష్పంలవం గంస్యా త్కా-ర్పాన 

కుసుమ దవమ్ ! తః తాంత లే ప్రసిద్ధ యంమకర ధ్యజినామత 

తౌ, శుద్దిజేయబడి సూత్యుయగ కత్తిరించపడిన కుందన ఫునేకులు 1 పలక 
కుద్ధి జేసి నప నర సవా. 8 పలములు శుదిజేసిన అమసార శిలగంధకము 16 పలముః 

ఇటుల వీని నెల్ల ఖల్వమునను ని చి బెజ్జిప త్రెపువ్వుల రసము నఒక డినయుబాగు గామర్తి ౦. 

పీదప మజియొకదినము కలబంభమురన సముచే మర్జి ంచ సెనగగింజలం లేసిమాశ్రలుజే 

ఎండించి. -గాజుకు పె లోబోని చీలమన్ను శేపనయు జే జెన్ వాలు కొయం త్రము; 

నునిచి మృదు కీక్ను ఇఛాన్నలచే మూడుదినములువండి సాంగశీతలమున దిం+ 

యందలి యాషధథమునుదీసిజా-చిన యది చిగురుటాకు వర్ణ తు ల్యిముగ నుండవల యును, 

ఆటులుండిన పక్వం బే నవని యొెకోంగి యందు దినుసుకొ కొ్క_క పలము చొప్పున 

పచ్చకర్నూరమును జాజి కాయలనుపిప్పళ్ళునుల వంగములి ను* శాణ|పమాణముక స్తూ 

రినిగ లిపి మర్జీంచవలయును, ఇదియ పూర్ష్మ చం దోదయమనం బడును, దీ నినిమాష ష్మపమొ 

ణముతమలపోాకలాోనుని చిసేవిం-చిన మదించిన నూరుగురు చ్ర్రీలగర్వము నణచుటయం 

దు శక్తిగల వాడుగనగును, ముకోయు ఏడియదిమినిసమ స్పకోగములను బోకడ-చివయ స్తం 

భనమును గలుగం జేయుట మే గాక బలిష్టమైన కయాదిరోగముల ేవీమగులకుసింహ 

ముగనుండును, ఈపూర్ణ చంద్రోదయము. గృృహపతి గృహమును రతింపుచుండు చం 

దంబున శరీరమునుర వీంపుచుండును, మజియు దీనిని శేవించువాడు "కామము చేగర్వి 

తుడె చ్రీలకు మిగులసంతోవ. మునుగలుగంజేయుచుండును. ముజియు దీనినినురత 

& కాౌలంబున గాని సుర్ తాంతమున గాని సేవించెకువాడు మదించిన (శ్ర యొక్కూగర్వ 

ముము నికృయముగబోకడ-చును, మజియుదీనినాక సంవత్సర మువరకు చేది, చెడివానికి 

కృలెమస్థా వరజంగమ విషములవలన యెవ్వధవికారంబును ను గలుగకుండు మృత్యుం 

'పయరసవేవనవలన మృత్యువు గలుగకుండు చందంబున దీనిసేవనవలన జరామరణ 

ములుగలుగకుండును, దీనియందు “పీకిన నెయ్యి. లధికముగపాలు మృగుకర మాంస 

ములుమోగడ మౌషాన్నము పిండివంటలు మొవలగు తేన కష్టప దార్థముల సేవించుట 

పథ్యక రము, 

తశతయానులకు మహ దగ్నికమారము. 

నో [చేవీశా స్టే] గంధ కేనద్విక వణ శుద్ధసూ తేన తావ తా | ఏభా 
యకజ్ఞలీంక్లక్ణ మేకవాసరమర్ష నాత్ | | కర్ష మా[త్రంవిషంద తా 

శ కానమన శ మాసములయెత్తు, 
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మర్ద్షయిత్యా దృఢంతథా | హొంసఫ్టాదిరసంద త్యాస్తోక ౦సోకం 

. ముహుర్ముహుః | కుడ వార్థమిదం పశ్చాద్దో 'లీక్రత్యవిచత 

౯ః| కాచకుప్యాం నినిషిష్య కుల్చంచాస్మిక- (పదాపయేత్ |. 

చేపీశా స్ర్రీఫునః (ప్రోక్తం చూర్ణితం కాంచనవిషమ్ 1 డాన్ధ్వా 

ధోగోళకానా హిం కాచకుప్యాం వినివీపేత్ | నిత పేత్క 

జ్ఞైలీమ ధ్యేయధా శ్వాసోనజాయ తే | తతళ్చద్వ శ్రంగులే నై. వ 
మృడాకుష్యం విలీవ్య చ | ఏశోహ్య వాలు కా యంలే సూత్ర 

స్థానప్రకాశితే | అధథోముఖం ఘటీంవీప్తా చీవేదుపరి 

వాలుకామ్ | నిరుధ్య భాండ న! క్త్రంంచ చుల్యామారోప్య 

యత్నతః | వహ్నిం(ప్రజ్యాలయే త్సార్థ దినం[కవు నివర్తి 

తమ్ | సాంగళీతంసమాకృవమ్యు నవాతా(మేణ మర్షయేత్ | 
పలార్టం మారి చంసూక్ష్ణం కర్షార్ధంనత్స నాభకమ్ | వీనిక్షి 

ప్యవిమన్ద్యాథ వీ. పేద్ద )వ్యంకరండ శే | నందినాధనమాదిష్టం 

రసతుల్యం్య మరీచకమ్ | వత్పనాభంచ క న్షార్జ ౦మి(శయేత్ప 

తిచూర్లితమ్ | నిర్హిష్టోగ్నికుమారకో రనవరో చేయ స్తథా 

నందినా | సవో్యో వై ద్యయశః (పభూతఫలద స్పర్వామయ 

ధ్యంనకః | నిత్వంపాచనదీపనో రుచికరశ్నీఘ)ం గుణోత్కర్ష 
కృత్ | శాలీభోజన తోయ భకునుఖద్భోగష్టోరసానాం|ప్రభుః 

మహాదగ్నిం కభవాతజకుయగదం నిశ్నేష శూలామయమ్! 

వాసం కానగదం తధా కఫమరు జ్ఞార్హించ పాండుంతథా | శో 

పంవాతగదా నృృహాక ఫరుజః కంఠామయం నర్వశ: | సామాం, 

చగహాణేం హ ేత్చలు రతిం కుర్యాచ్చ పన్షానిగ్షతః * కణ 

సిత యా జ్యేన దాతేవ్యోయం మవహాోరసనః |! వాయుము 

ఖ్యేషు రోగేషు వాయు నంనర్లశేమ్వపి | నందినాఖేపునఃపో 
స్త త్త్యదోగ పహారఃపరః | నిహంతినకలా£౯ రో గాననుపానవిజే 

* నుధునా, 
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వత। | రనజనితవి దా హేశనీతతో యాభిపే.క* మలయజఘ; 

సొర రేప పనంమందవాత;। తరుణ రధిచయు కం నారి కేళన్య! 

రమ్ ! మధురశిశిర వాత క్లీతమన్యచ్చశ _స్త్వమ్! 

శా, శుద్ధి చేనినగ ంభక ము 2 కర్ష ములు శుద్ధి జేనీనర'సము లై 'కర్ష ములు ఇటు 

వీనిని గ్రహించి ఖల్వములో నుని చి ఒకదినమకజ్ఞలీగమర్డి ంచి అందు కర్ర క (పమాణమ 

శుద్ది జేనిన వసనాఖిని కలిపి మరల దృఢ కము? నర్తి రచి వంంసపాదియాకు 5 రసము నుకోడ 

వార్థ సరిమితముగజేకొ ని కొంచెకొంచెముగ జేయుచు పలుమారుమర్షించి మారం 

జీన్ యెండించి పీదపశాజుకు ప్పెలోపలటేవకొంచనపు చూర్ష్మ మునుకుద్ధిజేసిన నా 

చార మును వై చిదాని పె యామా।తలనునిచి ఆమ్మాకలకో న నడువు జనము 

మరల డానిసె చేనకౌంచనపు చూర్ల మును శుద్ధి చే చేసినవస నాాళ్సిచూర్ష మును వై చినందు 

చేకుండునటుల చానిమూతిని బలపపురాతిచే మూసీ రెండంగులముల: దళ[పమౌణము 

-వీలమన్ను లేపనము జేనీయెండిం చి దేవిశా(క్త్ర ముయొక్క నూ తస్టానమున జెప బడిన 
వాలుకాయం[తములో నునిచి జాన్నాపె నిను కబోని ఒకకుండను దానిసెబోర్సి ంచి ఆ 

రెండుకుండల మాకుల బంధించి వీలమన్ను లేపనము జేనీ యెండిం చి కడుజూగరూక 

తతో పొయిమోద నునిచి మృదు తీక్ష్ను గాథాగ్నులచే (క్రమముగ 12 భూములుపాక 

ముజేనీ చల్లారినపిదప యందలి గాజుకుపప్పెను దీసికొని తామభస్మముతోడఖల్వమున 

మర్టించి ఆందుమిరియములచూర్ష్మ్మ ము శే పలము కుద్ధి జేసిన వసనాభిచూర్గ ముఅగ్గకగ్ష 

(ప్రమాణము కలిపీ ఒకళభరణియం దునిచికొనవలయును, ఇటులరసమునకు సమముగ 

మిరియముల చూర్థ్హము షే కర్చము శుద్ధి కేనీన వసనాఖిని కలుపుటచే నిర్ణుష్తం బి 

(ేస్టంబుగనుండు 'మహాదగ్ని పమారమును నీరసము తమలపాకుతోడ ఛేవింపబడి 

పొచదనము అగ్నిదీపనము రుచి గుణాదిక్యము అనువానిని గలుగం జేయునని అగ్ని 

మాంద్యము కఫవాతజనితక్ష్షయరోగములు కూల క్వాసముకౌసము కఫము చాతరోగ 

ములు పాండువు కోష ఎనుబదివాతములు కేవ పస్మరోగములు కంఠరోగము ఆమయు క్త 

(గవహాణి మొదలగు సర్వరోగముల హారింపజేయుటవలన తత్కాలమునంచే వై ద్యులకు 

యళ 'స్పును గలుగంజేయుననియు పీ ప్పలచూర్హము పంచదార నెయ్యి అనువానితో 

పేవింపబడుటనలన వాత మేముఖ్యముననలతోనముల వాతసంబంధమువలన జనించిన 

రోగముల హరింపజేయుననియు మణియు అనుపానవిశేషమువలన 'సకలరోగముల 

వారింపంజేయుననియు నందినాధీయమను (గంధమున జెప్పంబడియున్న యది, ఈరస 

నేవనకాలముల 'సంతాపముజనించిన శ్రీతోదకస్నానము పచ్చకర్చూరముతోగూడి 
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కీఠకరముగ నుండు చందన లేపము యొకింత వాతనేనన నూతన మెన పెటుగు కేం 

కౌయనీరె నుదుర్భదవ్యములు. శీతకర! డవ్యమయులు ఇతర శీతల దత్యము | అనువానిని 

సేవించుట హీతకరంబు ఇవియ మహాదగ్నికుమార మనంబడును, ఇది సకలరసముల 

లో కడు(శేష్టంబు దీనియందు మంచి శాల్యన్నమును మంచి ఉదకమును మంచి 

భ క్షషుయలను పథ్యముగ (గ్రహింపవలయును, 

మంయూారో గుణము, 

న్లో [మాధవనిడానే] మండూరక సఫవాతఘ్నుం నోవపాండుతు యా 

వపహామ్! . 

తౌ, మండూరమును తేనె పిప్పలితో సేవించిన శ్రేష్టము. వారము కఫ 

పాండువు శ్నయరోగము బారించును. 

తుయాదులకు జీర్ణ మండూరవూర్ష్ల ము, 

న్దో॥ (అశ్వినీక ల్పే) జీర్ణ మ=శూర చూార్ష్మం పశునలిలపరీభృంగరా 

జన్క_వాసా | మత్చా టీ మేఘ నాభేతురకులిశలతా (బ్రహ్మ 

మూర్వామృతానామ్ | వ గాభూశి | గునీలీహవువబహుళదశా 
జుం క Ma ఆరు అధ న్ "బేఫ్లక నాడ. కాగాక భృష్టంగైేషప్టంర సేన(తిక టువరని కాదా 

పదార్వగ్ని పెల్లైెః | ఏభి స్తుల్యంనమాంశం దదిమధువయ సా 
అర్ద ॥ అభ | ఖో 

ోష్టుతోమార్ష నిర g | (ప్రాతః త్రీత్వాని హన్యార్ట్స యకసన 

స్స్ శాన పాండ్వగ్ని మాంద్యా౯! 

తా, పాతచచిపైము నెజ్లన శౌల్సి గోమాత ములో యేడుమారులు చల్లార్చిన 
౬ అం ౧౧ 

నది కుద్ధియ గును, పిదప దానిని డంపు చూర్చ ము కేసిసంటగలగర జిలేడాకులు అడ్డ స 

పాక పొన్న గంటియాకు చిల్లీయాకు నీరు గొలిముడి నల్లేరు మండివొక (బహ్మీగాగమ 

ఏలు తీప్పతీ౫ గలిజేరు మునగ చెక్క నీలియాక బోడతరము 'సంబశేణు వావిలి కల 

సంద అలయ దుష్టుపాక్రు పళుపు అను చానిర'న సములతో (పతిదానిచే (పత్యేక (ప్రత్యే 

ముగ పచ్చి పతిదానిశే చె జేసీ పుటంబుల చొప్పున నూరు పుటంబులిడనల యును, 

ఇటుల నూణుపుటంబు లిడిన యది సున్గంబగును, పీ పీడప శొంఠి పిప్పలిమికియాలుక ర క 

గండ ఉనీరికలు పసపు (మౌనిపసపు దేవదారు చ క్రేమాలమువాయు విడంగ ములు 

కనువానిని సమభాగములుగ చూారక్టముశేని దాని సమము యెనుండూరము? లిపి ప్రతి 
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దినము పదిచిన్నములయొత్తు ను "పెటుగు పాలు కో ష్రుకల్క_ముఅల్ల పురసము అనువాని 

లో దేనితో నేని ప్రాతఃకాలమున సేవింపుచుండిన కోయరోగములు కౌసము శోష 
శాాసలు పోండువు ఆగ్ని (మాంద్యము వారించును (ఈ మండూరముకయసపాండు 

కోఫ్టల పరింపం జేయుటయందు కోడు ప్రసిద్ధి జెందినది,) 

సరగ్గతు.యములకు కాంతవల్ల భరనము. 

శ్లో! [నిత్యనాధీయే] శాంతంపోడశ భాగంచ నతుక్షశమయోరజః। 
కిట్టంద్యాదకంచై_న దశభాగంతు టంకణమ్ | మనళ్నిలాపష్ట 

భాగంచ పుడ్చాగంచశిలాజతు. | సక్వేణచనమంసూతంగంధ 
కంచాపితత్సుమ | అర్హ మూపోద రేన్వస్య వాలు కౌయం(గత్రే 

శశీ పీల్ | పాచయేత్స_ప్తరా|త్రంతు నం(గ్రావ్యాంసూత్న 3 

చూర్ధితమ్ | సేవితంచథునాయు _కృంనిష్కా స్టనసమన్వితమ్ | 
సాండుదోగత్షయంగుల్గ [గహణీరోగనాశనమ్ 1 కానంశ్యా 

నంజ్యరంఛర్జి సీ హోదరవురోచకమ్ | మండాగ్నికుష్టకోగం 

చ మూలరోగం భగందరమ్ | వాతళఘాలహరంవృష్యుమత్యం 

త మతిదీపనమ్ | తుష్టి పుష్టి కరం కాంతివర్ల నం బలవర్థనమ్ |! 
కాంతవల్ల భనామ్నాయం విష్ణునానిర్షితంవురా నర్వపాండు 

తుయంమై వలోక స్యారోగ్య కారత్షమ్!॥ 

తా, కౌంకభ సయ 15 భాగములు ఉక్కు_రాపొడి 14 భాగములు * మం 

డూరము 12 భాగములు కుద్ది జేసీ న వెలిగారము 10 భాగములు శుద్ధి చేసిన మణి శిలరి 

భాగములు కుద్ధి జేసిన కర్చూరళిలా జిత్తు6 భాగములు శుద్ధి జేసీన పాదరసము 66 భాగ 

ములు కుద్దిటేసిన గంధకము 66 భాగములు ఇటుల పని నెల్ల ఖల్వముననునిచి నిమ్మ 

పండ్ల రసముతో బాసగ మదికాంచి + అర్హ మాషలోే గాని గాజుకుప్పలో గానినుని 
చి వాలు కౌయం[త్రమున యేడుదినములువండి సాంగశీతలమున ఖల్వమున నునిచి మ 

దికొంచి చూర్షముజేని యందర్భ నిమ్మ ప్రమాణమును పత్యహము (పాతస్సాయంకొస 
ముల తేసెలో సేవించు చుండిన పాండువు మయదోగము సల ముగహణిరోగ మకాస 
కాషాసలు జ్వరము వాంతులు ప్లీ హోదరయుఅరు చిఅగ్ని మాండ్య ము కుష్టువుమాలవ్యా 
ధిభగందరము వాత సూలవారి ౦ చుటయే గాక్యకడువీర్యవృద్ధి అగ్ని దీ పనముమునస్సంతో 

a a 

* మండూర మన పాత చి స్రైము, 
1 అర్హ్రమాష యన--అవము (నూళ్ఫలో నుంచని మాసం 
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(23 ల యి రీర పుష్టి శాంతి బలము గలుగును, ఇది విష్షుచేవుచే నిర్మింప బడిన 'కౌంతేవల్ల 

మనబడును, మజీేయునది సర్వపాండువుల తృుయముల హారింపజేసీ లోక 

మున కొరోగ్యము గలుగం జేయు చుండును, 

క్ష్షయనగోగములకు లోకనాధరనము, 

| [పూజ్యపాదీ యె] వరాటతుల బ్రమండూరంతదర్ధ ంతీళ్ల లోహా 

కమ్ |! తత్పాదాంశం మృతంసూతం సూతద్విగుణగంథకమ్ | 

ఖలో్యోద "రేవినివీవ్యమర్ష యేద్దివన్మత్రయమ్ | వన్దాభాూనూల 

సాశేణ వ(జవన్లీరసేనచ | వాసాసాతలశేనావిచితమూలేన 
మర్షయేల్ | గోళ్ళకం చాత శోమ్యందినాంతంతువినివీ, పే 

త్ | కరా వెణచమృద్వ గ్నాకుక్కు టీప్రటవద్భ వేత్ | సూత 
చూర్షంతతఃకృ త్యాతత్నమంమారి చం రజ | ఛావనానంత 

రం[ద్రవ్యంనాగవన్లీ ర సార్ష )కమ్ | భృంగ రాజం చనిర్లుండీముండీ 
ని గురన_స్తథా | (తిఫలారనభా వెనశాయాశుష్క_౦తుకార 
యేల్ | నిష్కా_ర్ల ంమథునా లేహ్యాంయా మేయామే చ .భతు 
యేత్ | మయంతుయ కృ శం వ్యాథిల్ వాతవి_త్తేకఫోద్భవా౯ | 

కానశ్వాన [ప్రతి శ్యాయ శోథపాండు గచాదికాకొ | హలీ 
మకం చాస్థిగతం ఏనిహంతిచనత్వరమ్ | దీపనం పీర్యవృద్ధిం 

చకార యేన్నా(త్రసంశయ। |! లోకనాభరసోనామ శంభు 

నాపరికీ క్లితః | 

34 

లౌ, గవ్వలభ 'స్మము 1 భాగము మండారము 1 భాగము లోహాభ సమ 3 

భా గమురిసభ స్టము లేక శుద్ధి దేసినర సము 2 భాగములు కుద్ధి జేనీనగ ౦ భ కము 1 భాగము 

ఇటుల వీనిగెల్ల ఖల్వముననుని చి గలిజేరివేళ్లు నల్లేరు ఆడ్డసరము సంబశేణు చిత్రమూ - 

లము అనువానిరనములచే 8 దినములు బాగుగమర్షించి ఇనగగింజలం తేనీ మాత్రలు 

జేసీఒకదినము ఎండించి మూకకడులోనుని చి దానిపెనొకమూకడుమూసీ కాగగా-ిల 

మన్ను లేపనముజేనీ కుక్కు_ట పుటంబిడవలయును, లేక ఓికరూమువరకుపొయిమాద 

నె నా వండవలయును, పిదప నామా తల సాంగశీతలమునదవీ సీ చూర్ణ ముజేసి దానికి 

సమముగ మిరియముల చూర్ల ముగలిపీ తమలపాకు అల్లము గుంటగలగ రాకు వావిలి 

బోడతరము మునగ చెక్క కరక తాండ్ర ఉఊనీరికెలు అనువానిరసములతో సత్యేక 
(ప ల్యేకముగ ఛావనజేనీ అర్ధనిమృ-(ప్రమౌణము మౌ(శ్రలుజేని. నీడ నెండించి తేనెతో 
(పతిరూమున సేవింపుచుండినకమయరోగము తృయెమువలన జనిం చినశ రీరకృశత్వము 
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వాతేపి త్త గేస్టుమువలన జనించిన కాససశ్వాసలు కైనసము శోఫపాండువు ఇంంనల గు 

రోగముల 'హలీమక ఆస్థి గకజ్య్వర అగ్ని మా ంద్యగోగముల నిస్సృంళయముగ హారింపం 

జేసి వీర్యవృద్ధిని గొలుగంజేయున్ను ఇది శివునిచే జెప్పంబడిన" లోక నాథరనసన మనం 

బడును) (_పేజెప్పిన యాషథముల నన్నింటిని సర్వతమయరోగములం దుపషయోగింప 

వలయును. తాళకనీందూలరము నొనంగసనెడ వానియనుపానముల' నెణేంగి (బయో. 

గింపవలయును,) ' 

తమయరోగములయందు పథ్యము. 

శో ప్ర రారళ లాభ నముద్ద యుషూఘ్బు తాము "లేవా స్తుక మేష 

కుత్యాండ నూ లఘుకు జ్యా క్షయేషు [. 

థ్వం నముజాహారంతి॥ 

ఆ, | పాఠరాజనపు వియ్యపువంటకము ెసరకట్టు మేక నెయ్యి మేకపాలు 

చ్మకవ్నర్హ రకఫుహర చిల్లేకార ముదురుగుమ్మి డికాయ మునగకూరల యు వై రుచికరముగ 

నుండు (ద్రవష్టిములు క్ష్రయరోణలకు పథ ధ్యకరంఒులు, 

| [(గంథాంతే] కుళుళ్చ యుపోనిల హోశ ర్క. రాళ్ళ్మరి ఫదనః 

తూనిప్రతూనినిరసోగుల్లు మేహతయాపః | 

స్త ha 

రి అ 

తౌ, ఉలవకట్టు వాతదోగము శర్కు రాళ్ళ శి తూని (పతూని గుల్మ రోగము 

మేహదోగము క్షయర్ోగము గలవారలకు పథ్యకరంబు, 

తయ రోగములయం దపథ్యములు 

నో వర్ట యల్ల వణం పీాంగు గవాంత[కంనదాపయేత్ | తీర 

మాజ్య దధిక్యాథ పధ్యవర్గః శత్షయేహితః ! 

తౌ, లవణము ఇంగువ ఆవుచల్ల (ఆవుమజ్జిగ) పాలు నెయ్యి పెలుగు వగ 
రుగల (ద్రవ్యములు క్షయరోగుల కపథ్యంబులు, 

ఇతి [శీ నీలకంఠ చరణారవింద కీర పసాద పారఠరావారభోగవిహార పారీణ 

నెడిమామిడి : నకిసక్సం ప్రదాయ ౫ కారాధ్య రామదేశిక శిప్యూ త్తమ 
నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవిత్ర కవితాచాతురీథు రీణ వై ద్యజన 

విషో భూషణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామెబేయ 

(ప్రణీత శ్రీ బనసవరాజీయే ఆం భ తౌత్స ర్యసహీ తే 

కృణయదోవనిదాన తత్చాధ్యాసాధ్య చికిత్సాను 

పాన ప థ్యాపఖ్య లకృణయు క్షం 

చతుర (పకరణమ్, 
గ 
ne 



(శ్రీరస్తు, 

బసవ అొజీయము, 

ఆ౦ ర్ర, తాత్పర్య ము. 

అ +4 తో 

అలానా ఘంచమవ్రికర ణము, - 

శ్లో నందీశ జేపనీతాంకు సింహ రకరూరసారసె 8 క 

చంద సేన చతుల్యాంగ౧ సుకం పంద క, | 

అవతరణిక, ఇపుడు (గంధక విఘ్న బాహుళ కకం కగల వా డైతనచేజేయం 

బడు సీ ంథము నిర్విఘ్న ముగ పరిసమా వ్లీ జెంగుటడె తనకి ప్ల చేవతయగు ఈశ గర 

నమస్కా_రాత్మక మరగళమును “ నందీ జేషకీతాంస అనుశ్లోకయుచే జేయు 

చున్నాడు, 

తాత్పర్యము, నందీశళ(రుడు ఆదిశేషుకు చం చుడు సింవాము కర్పూరము 

సారసపక్నీ చందనము అనువానితో తుల్యళరీరముగల నీలకంఠుని నేనుభ జిం చెదను. 

శో (శ్రీన్సీలకంఠ వం శాళ్ళీ చంద్రమాబనవాహ్యయః | 

వత్య్యూమివృష రాజీయ మహంనె నైడ్భ నిక్షాముణిమ్ | 

తా, నీలకంఠ వంఠమెనెడి తీరసముడమునకు చందుడై బసవరాజు అని శే 

రొ_నబడిన చేనువై ద్య గ ంథములలో కడు శేస్ట ంజెన బసవరాజీయమను న గంథ 

మున నె దవ పకరణమును వచింపుచున్నా డను, 

పాండురోగ నిదానాదులు., 

న్లో! (అయ్యే చే] పాండురోగా గ తాపం చవాతవి _తకవెదన్రు 

యః | చతుర్లన ఏన్ని పా తేనపంచమోా భకుణాన్భ్భృదః | వ్యా 

యామోాలవంవామ్తుమతితీక్షంచమృత్సురా 
| సేవనాచ్చది 

వాస్వాసాజ్ఞాయ శే పాండుర_న్ఫ్యచి | అపక్వంము తవిట్సీతం 
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మృ త్తికాభతణాధికమ్ | నిస్టీవనం త్వచిస్పోట” విశ్లేయం 
ఫూర్యలయణమ్ ॥ 

తౌ, పొండురోగములు వాతపీ క్ర శ్లేష్మ నన్ని పొతమ్భ త్పాండువులన సై! 

విధంబుటు మిక్కుటముగ సంచా శాదులు వేయు టవలన కప్పు సులునుక డుతీత్ల్ల 

వ్యములు మృ ౯ కల్లు అనువానిని మిక్కు_టముగ సేకుంచుటవలన పగటీనిిదవల 

రక్తము దుష్ట్రలజి చర్మము పాండురవర్లమగును. అందు భుజించిన యన్న మయుజీర్లన 
గాక విరేదనంబు గుట మల మూ త్రములు పచ్చగ వెడలవఐట అథికముగ మన్నుదినుః 

యందిచ్భగలుగుట కొరి ఊమియూట శొపీరముయెండి చర శమువూడుట లేక్ కరీరన 

గాదరై యుండుట ఈలడుణములు ముంణుగలుగ సొయొ్యుడి పాండురోగమునకి 

వూర(రూపంబులు, 

వాతపాండురోగ. లక్షణము. 

న్లో! [మాధవనిదాశే] త్పఖూ(త్రనయ నాదీ నాం కాత్యుంకృ పారు 

కాగ తా | వాత పాండ్యామ యేక ంపతోదానాహ (ఛమాదయ। 

తా, చరమ మ్మూతము ేత్రమును మొదలగునవిరూముగ నేని నల్లగ శే! 
ఎజ్జగ నేని నుండుట వణుకు నూదులచే బొడుచునటుల "వేదన కడుఫుబ్బరము (భన 
మొదలగునవి గలుపట ఈలతృణములుగలది వాతపాండువని తెలియవలయును, 

విత్తపాండురోగ లతణము, 

శ్లో! [మూధవనిడా నే] పీతమూ,[తకకృన్నే (త్రో చాహతృష్ణాజ్వు 
రాన్వితః | భిన్నవిటోతివీతా భః పి_త్తపాండ్యారుయీోనరః ' 

తా, మూత్రము మలము “స్మేతయులు పచ్చగనుండుట వాహము దప్పీ జ్య? 
ముగళలుగుట అధికముగ మలమువెడలుట శరీరము కడుప-చ్చగనుండుట ఈలకు? 
ములు గలది పి త్తపాండువని తెలియవలయును, 

శ్లేష ర పౌండురోగ లవ్ ణము, 

శ్లో! (మాధవనిడానే] కఫ ప్రసేకక్వయధు తం(ద్రాలస్యాతి గార 
నైః। పాండురోగీకఫాచ్చు క్లై సభా తనయనాననైః | 
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తా, తెమడ వెడలుట వాపు తంద ఆలస్యము లుగుట శరీరము కడుబలున్పు॥ 
నుండుట చరమ మూత్రము నేత్రములు తెల్ల గనుండుట ఈలమణములుగలది శ్లేష్మ 

సపోూండువని తెలియవలయును, 

నన్ని పాత పాంకురోగ. లత అము, 

శ్గో। [|గంథాంత శే] జ్వ రారోచ కహా ల్లానతృ ఫ్లా భర్ది క్ష మాన్వితః | 
పాండురోగ్నీ (తిభిరో మె స్త్యాద్య మణ హా తేం(ద్రియః! 

తా, జ్వరము అరుచి ఓకర దవ్పీ వాంణి బకలీకగలుగుట ైజేష్పబడినవాత 
పిత్త శ్లేష్మ పాండందోగ లతణంబుల న్ని యః గ లీగియుండుట శరీరము వయించుట 

ఇం(దియ ములు స్వల్చ్పవిషయ గావాకళ క్లీవిహీనంబులుగనుండుట ఈల క్ష ణములులది 

సన్ని పాతపాండువని తెలియవలయును. ఇదిగల రోగికి చికిత్సం జేయంజనదు, ఐనను 

చత్తుంరాదీం[ దియములకు స్వల్వ విషయ -గావాళ క్రి గలిగియుండిన -విశీత్సం జేయ 

వలయు, 

మృ త్పాడురోగ లక్షణము, 

శ్లో! (మాథవనిదాచే] 'మృ త్తికాదనళీలన్య పాండురోగ స్పుదు 
సృహః | జాయ శే క్రిమికుష్టం చ హ్యాతిసారసన్సకృ్ళత్క_ ఫః | 

శూూానాశీ 'కూటగండ భ్రాళ్ళూనవస్తాది మేహనః | అతి 
శోతోతిదగ్గాంగశళ రి మార్చాతృ హాన్వితః! 

తా, మిక్కు_టముగ మన్నుభుజించుటవలన పాండురోగమజనించును. అం 

దు 'ఫురుగులు కుష్టువు అతిసారముగలుగట ఒకానెక పుడు 'తెమడవెడలుట కను3 

ప్పలు వెక్కిళ్ళు కనుబొమలు వా_సములు తొడలు పాదములు నాఖి చేంవానము 

ఉబ్బియు ండుట శరీరము తెలుప్రుచారియుండుట శరీరము మండుట చాంతులు మూ 
ర్భ దప్పీగలుగుట ఈల తమణములుగలది వృ త్పాండువని "తెలియవలయును, ఇదె 

అసాధ్యము 

(పకారాంతర పాండురోగ లవణము 

న్లో (నిత్యనాథీయే] నయనధవళ కాంతిస్పే సదనం జాడ్యరూపం 

శ్వ్యయథువమ నమాంద్యంచాంగళో పాతిసారమ్ |" 
అరుచిజఘనజాడ్యం న్లేష్టునిదాతివిత్తమ్ | 
(శ్రమ|ఛమణవిదాసాంపోడ శే తానిపాండ 
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తా, వ్మేతములు తేల్లగ నుండుట చెనుట శరీర జూడ్యము చా ఫుగలుగుటవమన 

జగుట కరీర మువాతవూరితముగనుండుట శ రీరముకోపించుట ఆతీసారము అరుచి, 

లుగుట విటుదులయందుజాగ్యముగలుగుట డగ్లు నిదుర కడు -పెత్యము ఆలసట గలుగు! 

శరీరముదిరుగుట కడుచాహముగలుగుట ఈ 16 లక్నణములుగలది పాండురోగమ 

తెలియవలయును, 

న్లో (సిద్ధర సార్ష వే నయనధవళ కాంతిస్సే (దనంజాడ్యరూపమ్ । 
సవనపదకరాగ్ని త్వంగశోఫ న్తధైవ 

అరుచిర నలమాంద్యం నేష్పునిడ్రాపయు వ. 
(థ్రమణనుతివిదా హోచ్యాడ శ తానిపాండ | 

తా నేత్రములు తెల్ల గనుండదుట చెమట శ రీరజూడ్యముగలుగుట శరీరము వా! 

వూరితముగ నుండుట "కొళ్ళుచేతులుమండుట శరీరము వా చుటఅతు చి అగ్ని మొంద్యమ 

ధ్రస్త న్నిద భ్రమగలుగుఏ శరీరమధికముగనుండుట ఈ 12 లక్షణములు గలదిపాండ 
రోగమని తెలియవలయును, 

శ్లో! [(్రంథాంత రే] వినర్హ తా శరీరన్య శ్యయధుః కార్భ్య మేవ 

చ | సత్వహాని స్తథాలన్యం పాండురోగన్వలతుణమ్ ॥ 

తఈ శరీరము వివర ముగనుండుట కరీరముచా చుట శరీరముకశించుటసత్వమ 

లేకుండుట ఆలస్యముగలుగుట ఈలమణములుగలదిపాండువదోగమని తెలియవలయును, 

శ్లో! (ఆయుశ్వేచే] నిస్పారశ్శి లేంద్రియోల్పవచనం శూనాక్ని 
కూట స్తథా | ఇ్వాసఃక ర్మ రవోగ్ని సాదనయుతోహ్యాత్య ప్రమే 

ద(్రవః | కాసోదృష్టివిహీన తానిశితనా కార్యం చనిష్టావనమ్ । 
ఛాతూనాం శిథిలతే మంగ గురుకా పడాన్వితః సాండుర ; | 

తౌ, శరీరము నిస్పత్తువగనుంకుట ఇంద్రియములు కయించుట మాటలాడ 

టకు శ_క్తిలేకుండుట కనురెప్పలు ఉబ్బుట శ్వాసముగలుగుట చెవిలో గింగురింగుస 

నుట ఆగ్నిమాంద్యయుగలుగుట జే క్రయలనీరు పునిగారుట దగ్గుగలుగుట రాతులయయ 
దు శే తములకు దృష్టి లేసండుట శరీరయ కృళించుట తేటుచుగ ఉమియుటస_ప ఛా 
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తువులు శిథిలంబులగుట శరీరము వాచుట శోరీరముపనపువారియుండుట ఈ లత 

ములుగలది పొండురోగమని తెలియవలయును, 

పూర్యో కృ పంచపాండురోగ మారకోవ[దవములు, 

9 ~~ 6 నో (సిద్ధవి ద్యాభూ ః )తం(దాదాహారుచిః ఛర్చి మూ ర్చాధ్య్మానాతి 

సారవాళ౯ా ! పాండుదంలే శణనఖః పాండునంఘా తేదర్శనః 
a - వఏభిశ్చలత నై ర్యు కం వర్ష యే త్పాండురోగిణమ్ i 

తా, తంద దాహము అరుచి వాంతులు మయూార్చ కడుపుబ్బరముఅతిసార ము 

గలుగుట దంశముల చిగుళ్లు చే త్రయులు గోళ్ళు పాండురనర్లముగనుండుట సర్వవస్తు 

వ్రులు పాండురవర్ష ముగ నగుపడును ఈ లతృణములు పె జెప్పిన పంచవిథ పాండు 
య 

రోగములలో దేనియందు గలిగియుండినను అపాండురోగినివర్ణి ంపవలయును, 

జ. 

శ్లో! [చింతామణొ]పాండుదంతేనఖోయ స్తు పొండునేతక్చృయో 
భ వేల్ | పొండునంఘాతదర్నీ చ పాండురోగీవినశ్యతి | 

తా, దంతముల చిగుళ్ళు నోళ్ళు నేత్రములు అనునవి ర క్షహీనంబులై పాం 

డురవర్షముగనుండినను లేక సర్వవస్తువులు సాండువర్ల మగ గనుపీంచినను ఆపాండు 

కోన్ని వై వస్వతనిలయంబున శేగునని తెలియవలయును, 

న్లో॥ [పూజ్యపాదీయే] పాండురో గేశ్వ యధథుమాకా వీతాకీనఖ 

బాం స్తథా | తేంద్రాదాహోరుచిశ్ళర్ది ॥ పాండుగోగీవినశ్యతి। 

శా, శరీరమువాచియుండుట నేత్రములు నోళ్ళు పసపుచారియుండుటతం[ద 

కయుచుగదావాము ఆరుచిగలుగుట వమనంబగట ఈలవమణములుగల పాూండుదోగ్షి 

ముముథర్మ రాజును గాంచునని తెలియవల యును, 

నో నాసికాసృతర క్త శ్చ మేహపాంజ్యామయీితయీ 
CN అజాత a 

నవ్యోవిముంచతి[ప్రాణా౯నత్య మేవనసంశయః। 

తా, మేహ పాండు తయరోగమలయందు ముక్కు బెదరి ర క్తముగారుచుం 

న రోగి నిస్పంశయముగ తత్త ణమున (పాణంబుల విడంచును, 

శ్లో! (రనరత్నాకశే] నిస్పార ఆాతినిస్ట వశ్రమళూనాథ్నీకూట తాః | 
థాతూనాంళిథిలత్వం స్వాద సాధ్యంపాండులక్ష. అమ్! 
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దుర్గంధం మదనంపి తం చతుర్వింశతి పె త్తకమ్ | 

పూర్యాచారై ఏ రిదంప్రోక్రంశ్యాన్త్ర నూర్ష వివారణాత్ ॥ 

తా, ఆవర్ల సె పైత్యము వివర్ష పెళ్యమసూర్య వర్ష పే త్యము కామిలాసెత్యముఆమ్లు 

పైత్యము రక్షవెత్యము శ్వదవైత్యము ఉన్మాద పెత్యము పౌం డక_పెైత్యమవిసర్పిపె 

రమ కర పాద పైత్యము శీత పెత్యము మారా పెత్యము మధుర పెత్యముకుసుమాపె పెత్య 

ము (కోధ_పె పెత్యము భ్రంళ వై పెత్యము శిరః పైత్యము క ధా పైత్యము తృ సా పైత్యము 

దుర్భావ పి పిత్యము చర శ్ర పెత్యము ద దురంధ పెత్యము మదన పైత్యము అన ెత్యరోగము 

లు భశ విభంబులని వైద్య" స్త్రానుసారముగ పూ ర్వాచార్యులు వచించిరి, 

ఆవర ెత్య లతుణము, 
బరా 

క్లో (నూధవనిదానే] స్వేదఃకాంతి హరంతృష్టా ప్యతి రుర్గంధ 
ేహూతా | "దేహా స్తుపీతస్పర్యాంగ మూవర్షం వై త్తనూదిశేత్ || 

తా, చెమట దప్పిగలుగుట శరీరము కంఫువేసుట శరీరము పచ్చగనుండుట 

సర్వాంగముల కంతులుగట్టుట ఈలతణములు గలిగి శరీరముశొంతి విహీనముగమం 

డ-టయే ఆవ ర్ల పెత్యమనీ తెలియవల యు, 
జా 

ల్ల [చరశే] అంగ చావా శిరోదాహ:ః పాదదాహ శ్నిరోభ/మః | 

మూరాభి ఎమో మనస్తాపో హృదిః న్న ౩ేనో ముహుర్నయమ్ | 
కంఠ స్వేదశ్చ పాండుత్వం ం శోపేశో ముహుర్నయమ్ | 

_ సక్వేందియేము చార లన్ మావర్ష్మ పై త్యలత.ణమ్ || 

శా, శరీరము శిరము పాదములుముండుట తలతిరుగుట మూర్చ (భమ మన 

స్తాప పముగలు!సట' టోమ్ములోమండుట కడంపునొ చ్చుట కుతి కె( కింద ఛెముటబట్టుట 

శరీరము పౌండువర్ణమగనుండుట శోష శ్లేశయుగలుగుట పలుమారు భయపడుట 
మ ఐమ్ \ Bus త్రళవ్యో మ్రూలేర! దియ' ' వాక్సాదపాణీ పాయు గహ్యేం[దియములన 

భజరే ఢిధ్లమృల్ల, క్రార్షణ్యయడు కేంగుట. (అనగా శోేం(దియదౌర్చల్యమున చెవు 

ల రే తం ల్లు ల్లా? నను. నస్రలునడిపలుపడుట చెవుడుగలుగుటత గిం| దియదార్భల్య 

న చకమలడుట్ శరీరము 'అర్లురుట శరీరము ఉబ్బుట శరీరమున పొట్టువలేరా, 
a న: మెళవనలుకట చ శ్రేం ద్రియదౌక్ళల్యయన నేత 

ప కుట్ర, వృష్టివథ్యషమనట జహ్వేంద్రియదౌర్భల్య 
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హాతపాండువునకు రనసిందూర భూసుణము, 

న్లో [మాధవనిదానే] శుద్ధ సూతంన సిందూ+రంపలై వై కం విమ 

ర్ల య్త్ | వాసారసేనయా మైకం త లేక ర్యాచ్చచ (క్రికామ్। 

అపక్యాం కార యన్మూపా మున్న తాం ద్వాద శాంగుళమ్ | 
జ 53 ఇండ్ల అచ -£ త్మ ర్యగంధక రట ౦. పేత్సలచతుస్థయమ్। పూరా (కాం 

చక్రికాంవ_కే)ద త్వారుద్ధా పుకులభఘు జీ శగంధేనముడ్డ ల్యే 

చ క్రికాంతాంవిమూర్థ యేత్ | చూన్హాద్దశ గుణంయోజ్యం 

మృతలోహంచమర్ష యేక్ | లకునస్యద శాం కశేనచణమాతత్రా 

వటీకృతా | వాతపాండుహరి ఎద్ధోరనస్సిందూరభూ మణ: 

తౌ, శుద్ది చేసిన పాదరసము నీందూర వీటిని దినుసు కొళొా_కపలముచొ 

పున ఖల్వముననునిచి అడ్డసర ఫపురసముచే నొకరూముమర్షించి అఅచేతిలో బిళ్ళ 

జేసీ పన్నెండంగుళ ముల పొడవుగల * ఆపక్యయాసను (గ్రహించి దానిలోపల నా 

లుగుపలములు శుద్ది జేనినగం థకము వెచి దాన్నిపె యీాబిళ్ళనునిచి మూషయొక ప్ర. 

మూతిని బలప పుబిళ్ళతోమూసి -వీలమన్ను లేపనము జేనీ మూసయందలిగంభకముజ్ర్ల ౦ 

బగు వరకు లఘుపుటంబిడి యాబిళ్ళనుదిసి ఖల్వముననునిచి చూర్ణ ముజేనీ దానికి 

పదింతలు లో హభి స్టముగ లివి ఈ యాసభమునకు 10.వ భాగము వెల్లుల్లి పాయల 

గలిపి మర్దించి సెనగగింజలం లేసీ మాత్రలు చేసీ అనుపానవిశేషములతో సేవించిన 

చవాతపాండునుహరించును, ఇది రసనీందూరభూవషణమ నంబడును, 

తో (అన్వశా స్తే) మండూరంచూర్చి తం శ్లశంగోమూ (కేష్టగుణే 

పచేత్ | త్య్యూ/పణం (త్రిఫలాము_న్తంవిళ౦గం చవ్యచి[త్రకమ్! 

చార్వీ (గంథీ న్రైవదారు _తుల్యంనర్వంవి చూర్హ మే. శ్ మార్లం 

మండూరతుల్యం చ పాక కాలేవిమి(శ్రయేత్ | భతుయేత్క_ర్ష 

మా(తంచ జీర్లాంతే త కభోజనమ్ | పాండుశోఫహలీవుంచ 

హ్య్యురు న్తంభంచ 'కామిలామ్ | అర్భాంసి హంతిశీ(శుంచ 

వాంనమండూర కాహర్టయమ్! 

న. అనాలా ఆ బావాలు అ ల మా న ఇండ లా 

* అపక్యమాషయన :ఆర్టమాష, 
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శా, + మండూరము దంచి మృదువుగ దూర్షముజేస్ దాని కెనిమిదింతలునో 
మాతముబోనీ పా కము జేయవలయున్కుపాక కెలంబున (త్రికటుకములు |త్రిఫలములు 

తుంగముస్పెలు వాయువిడంగములు చెవ్యము చిధ్రమాలు (మూనిపసప్ప డేవదారు 

అను వానిని సమభాగములుగదం చి చూర్చ మునే పెమండరారమునకు 'సమముగ 

వేచి బాగుగకలియ బెట్టి పాకముజేసికర్ష క పమాణము మా త్రలుజేని సేవింపవలయును, 

శీవించినయాషభము కర్ణ ంబై న విదప మజ్జిగ అన్నమును భు జింపవలయునుఇటుల 

జేసిన పి శ్రపాండువుశోభలు హలీమకము ఊరు స్తంభ వాతము కామిలరోగముమూల 

వ్యాధి శ్రీ సముగ నశించును, ఇదియ హంసమండూరమనబడును, 

సేవ పాంకువుకు మండూరవటకములు, 

శ్లో! (మతాంతశే] నిశాదార్విత్వచంచవ్యం (గంథికం చేవ దారుచ। 

వ్యోషంచనవకం చై త మ్వూర్ల యెద్ద గగుణంతతేః | మండూ 

రం చాంజననిభం నర్వ్యతోష్ట గుకేశీ పేత్ | పృథగగ్నిపచ్య 

గోమూ, తేవటకికరణవ మే | (ప్రషీష్యవటికాఃకు ర్యా త్తాంఖా 
"దే త్త్షకభోజనమ్ | వతామండూర వటికా అగదాః పాండు 

రోగినామ్: కుస్టానృగ్రజకం శోఫామూరు_ స్తంభ మరోచకమ్ 
అర్నాంసికామిలాం మేన హంపీ హానంగకమయంతిచ | 

తా, మండూరమును కెటుకవ లె చూర్భము జేసీ యామండూరమునకు ఈ 

(కింద జెప్పంబడు (ద్రవ్యముల చూర్భ్యమునకును ఎనిమిదింతలు గోమూత్రము బోసిమా 

(తలు చేయుటకు పక్వంబగువరకు పాకము జేసీ అందు పసఫు (మాని పసఫు లవం 

వక చెవ్యము కెసుగ చెక్క 'దేవదార చెక్క (త్రికటుకములు అనువానినిసనము 

ఛాగములుగదం చచి చూర్ణ ముచేసీ సెమండూరమునకు క్లే భాగము కలిపి మగుబం 

డంతే మా(త్రలుచేసీ సేవింపుచుండిన సాండువులు కుష్టువులు శోఫలు రజశ్ఫూలలు 

ఊరు_స్థంభ వాతము అరుచి మాలరోగము కౌమిల మేవాము ప్వీజారోగము హరిం 

యను, ఇవియ మండూరవటుకములనంబడును, సేవించిన యాషథము జీర్ణంబైన 

పిదప మజ్జిగ యన్నమును భుజింపవలయును, 

క మండూరమన | పాత ఇనుప చ్మిక్రైము, 
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మృ త్పాండువుకు న్వయమగ్ని ముఖమండూరము, 

న్లో || [(గంథాంత శే] మండూరం ద్వాదశపలం గోమూ(కేస్పగుణే 

_ శచేత్ | పంచకోలందేవదారు ముస్తంవ్యోషంఫలత్రయమ్! 
విడంగంపలమా (త్రంతు పాకాంలేచూర్ణితం థీపేత్ 1 పాయ 
యేదతవమూా (తంతు తేణ సహాబుద్ధిమా౯. | పొండుమం 

డాగ్నిగహణే శోఫార్నాంసి హలీమకమ్ 1 ఊరు స్తంభం(క్రి 
మిప్టీ హాగళరోగంచ నాశయీల్ | అసాధ్యం శ్యయధుంహం 

తి పాండురోగం చిరోద్భవమ్ |! స్వయమనగ్ని ముఖంనామ 

మృ త్చాండెచ (పశ_న్తకమ్! 

శా, 96 పలముల గోమూ[తములో సూత్మముగ చూర్షము చేయబడిన 1) 

పలముల మండూరమునువై చి పాకముజేపీ అందు * పంచకోలములు జీవదారు. 

తుంగముపస్తెలు |తీకోటుకములు (తీఫలములు వాయు విడంగములు అనువాని యొక్క 

చూర్ష్మమును దినుసుకొొకొ..క ఫలముచొప్పున పాకౌంతణునవై చికలి కు బెట్టిగచ్చ 

కౌయలం లేసీ మాతలు జేనీ యంటదొక' దానిని మజ్జిగలో సేవింపుచుండిన మృత్చాం 

డువు అగ్ని మాంద్యము (గవాణీగోగము వాపు మూలవ్యాధి హలీమకము ఊరు_స్తంభ' 

వాతము క్రిమిరోగమునశించుళు, ఇదియ స్వయమగ్ని ముఖమండూరమనం బడును, ఇట 

మృ త్పాండువులకు కడు పశ_సము, 

నన్ని పాత 'పాండువునకు సిద్ధ మండూరము, 

శ్లో [సూ|త్రస్థా చే] మంచూరన్య పలాన్యష్టో గోమూ శ్రేష్ట గక 

పచేత్ | పునర్నవా।|త్రివృద్యో కమం విడంగందేవడారుకన్! 

ద్భినిశే పుమ్మ_రంవహ్న దంతీచన్యం ఫల|త్రికమ్ | కుటజన్య 

ఫలంతికా పిప్పలీ మూలము స్తకమ్ | విషంచ (పతికర్ష ంతు 

చూర్ణ యిత్యావిమిశ్రయేత్ా | మండూరన్యచపాశాం తేళ్యు 
జనన ాన అలానా పాల 

శ పంచకోలమన---పిపళ్ళు మోడి చెవ్యము చిత్రమాలము కొంకి, 
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క్షమా! తా వటీకృ ఆా | వాండు * నోఫోదరానావా భూ 

లార్మః (క్రిమిగుల్టునుత్ ఇ క్యేవం సిద్ధమండూర 1 సర్వపాం 
డువినాశక్కత్ | 

తా, 44 పఅముల నగోమ్మా తమలో నూత్ముముగ చూర్షము చేయబడిన రీ పల 

ముల మండూరమునువై ఛీ పొకము చేసీ అందుగతి జేరు కుద్ధిచేనిన తెగడ 1 తీకటుకమయు 

ల్లు వాయువిడంగములు దేవదారు పనపు (మౌనిపసవు వ్రుమ్మ_రమూలము చిత్రమా 

లమ ేలదంతీ చెవ్యములు | త్రీఫలము కొడి సెవిత్తులు చేడువీరవిత్తులు మోడి తుంగ 

ముస్తెలు ఆతీవస అనువానియొక్క_ చూర్లమును దినుసు కర్ణ (పమాణము చొప్ప 

న మండూర పౌాకకాలమునకలిసీ గచ్చకాయలం లేని మౌతలు జేసియందొక దానిని 

"సేవించిన పాండువువాఫులు ఉదరరోగములు కడుసుబ్బగము కూలఖు మూల వ్యాధి 

(క్రిమిరోగము సల్మములుహరించును. ఇదియ సిద్ధమండహారమనం బడును, ఇది సర్వ 

పాండువుల హారింపం జేయును, (టె జేప్పీన ర్ విధపాండురోగాభేదముల కాస్తో క్ల 

ముగ నెటేంగి తగినయాపధంబుల సేవించిన సర్వపాండువులు హరించును, ] 

సర్వపాండ్వాదులకు చించాడి శకహాయము, 

నో (అశ్విసీకల్సే] “కాలలోహశ కలేన వాథవాతన్లు లేనసహ తిం 

యా | క్యాథి'తాంబుసకలావినాశ యే ద్వ ర్స్ పాండు 

గదశొ్ ఫకామిలాః॥ 

తా, చింతాకునుదంచి అందు ఇనుపతునుకలుశాని తేక చి శ్రైచూర్షము గాన్ 
వెచి కషాయముకాచి వడియగట్టి దానిలో పిప్పలిచూర్లముక'లిపి శీవించిన ముదిరిన 

పాండువులు వాపులు కౌమిలలు మొదలగునవి హాూరించును, 

నర్భపాండువులకు లఘుచికవాది 'లేహ్యము. 

న్లో! [అక్టినీక లే] శరచాపత్రతులామర్థ తులాం కృష్ణలోవాళశక 

లానామ్ | ద్విడ్రోణేంబునివిపచేద్వసు భాగ శ్రి తేచగుడపలా 
న్య(త్ర 1 [పవ్నీష్యవం దవింశతినూర్హ )కతకలానిపోడశపలానీ | 
వృశ్చిక వరదక్ష రసం | ప్రస్థంవిపచ్యసాం[ద్రతరంత త్ర | (తికటుకజీ 

+ కోఫజ్వరాశావ 1 సర్వకో 
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రక చూర్ష్యం చతుప్పలు తత్సమంచ మండూరమ్ | దత్యావ 

తార్యధా న్యేవిధాయ పకంయథానలం లీఢమ్ | వినిహంతీ 

పాండు కోఫగవాణీ మేహావ్లీ హానాహోళా | అయమిశ్విభ్యాం 

దిష్టో ట్రాన్యక్సి ంచాది లేహ్యక స్పవమ్యుక్_ | 

తా. చింతాకు 100 పలములు ఇనుపతునకలు 50 పలములు ఇటుల వీనిని 

నొక ఫాండమున వై చి అందు ఎనమందుము ఉదకముబోనీ ఒకతూ-దుశేషించునటుల 

చక్కగ కపాయముగాచి వడియగట్టి అందు బెల్లము 25 పలములం ెబొబ్బరతీసీన 

'అల్ల పుతునకలు 16 పలములు "లేలుమణియాకురసము 1 కం చెడు (త్రీఫలక హౌయము 

] కుం చెడువై చి లేవాపక్యముగ కాచి యందు శొంఠి పప్పలి మిరియాలు జీలకజ్ణ 

అను వానిని దినుసుకొ కొ_కపలముచాప్యన చూర్ణ ముజేనీవై చి అందు 4 పలములు 

నూత్మముగ చూర్ణ ము చేయబడిన మండూరమునుక లిపి పొయిమోివనుండిదిం-దిచల్లార్చి 

15 దినములు ధాన్య రాశియందునిచి యందుండి దీని అగ్ని బలా నునుణ్యముగ నేవింపు 

చుండీన ముదిరిన పాండువులు వాఫులు (గవాణీరోగములు ఫీ హూరోగము కడంఫుబ్బ 

రము హరించును ఇదియ ఆశ్వినీచేవతల చే జెప్పంబడిన లఘు-చించాది లేవ్యాము, 

(ఇది పాండు శోఫల హరింపంజేయుటయందు కడు ప్రసిద్ధి జెందినది.) 

పాండువులకు [వకారాంతర లఘుచించాది లేహ్యము , 
(a 

[అక్షి కల్పే] పాదాంశె గ్లోహశకలై శ్చించాప[తతులాం 

నహా। పచేజ్ఞలేష్ట గుణితే తస్పి౯ పాదావశేషమీతే | పక్వేగుడ 

తులాం నమ్యక్ పార్ల (పస్థార్ష / కాన్యితమ్ | ఆతపే జ్జరకం 

వ్ షం (ప త్వేకం పలపంచకమ్ | తత్సమంచావి మండూరం 

వృ [దర (పస్థంచనితీ, చేత్ | లఘుచింతాది లే హ్యాయంనర్వ 

పాఐడునిబర్హ్హ ణః 1 ఆనాహమరుచిం కో ఫకాసశ్యానమహో 
దరమ్ 1.హాలీమకంకామిలాంచ నర్భంచై వ వ్యపోహతి! 

తా, చింతాకు 100 పలములు ఇమపతునకలు 25 పలములు ఇటుల వీనిని 

నొక భాండమలో వై చి యంబెనిమిదింతలు ఉదకముబోనీ-చ తురాంశముగ కషాయము 

గాచి వడీయకట్టి అందు 100 పలములు బెల్లము వపొట్టుచీనీన ఆల్ల పుతునకలు 24 

పలములువై చి [లేవ్య్యాపక్యముగాకౌచి ఆందుజీలక జ్ఞ కొంకి పీష్పలి మిరియాలు అను 



లగ బనవరాజీయీ - వంచనము ప్రకరణే 

వానిని దిశుసుయుకటికి శీ పలముఅచొప్పున చూర్ష ముజేనీవై చి కలియ బెట్టి అందు 

2౧ పలములు కుద్దమండూగమునుక లీ పీ చల్లార్చి పిదప యందు కుంచెడు కసి 

చా కలియ బెట్టి 15 దినములు ధాన్యరాళియందునిచి (పతిదినము చాలుగుమాడల 

యెత్తు శేవ్యమును శజీవింపుచుండివ సమ_స పాండువులు కడంపుబ్బరముఅరు-చిశోఫ 

శాసశ్యాసములు మహోదరము వాలీమకము కామిలలు హరించును, ఇదియలఘుచిం 

ఇాదిలేహన్టమనంబడును భుతీయు నిది పాండువు వాపు కౌమిల హరీమకము ఆను 

నీరోగచుల బోకడచును, 

 నర్యపాంఢవ్రలకు మహా దింతాది లేహ్యము, 

శ్లోక [(గ్రైంథాంతశే] ఛింతాషత తులార్భ్థమాయనరజో నహ్ని 
స్త నక వార్ర)కమ్! తస్యార్థం పృథగే 'కదర్థ ముదితం చేవంచ 

పౌనర్నవమ్ 1! పాఠానాయక పుంఖిధాన్యకుటజ (దాత! 

పృథక్. (ప్రస్థకాః | చవ్య(గంథి దశాంఘ)యక్చకుడపః క్యా 
శేతురాస్మి౯ గుడమ్! చాక్లేరీదళ మాతులుంగ రనయోః 

ప్రస్థం తథాపాచయేత్ 1 వేల్ల (త్యూవణ జీరకం [త్రుటిశటీ 
త్వకతకం పాలికమ్ | మండూర ద్విపషలాయస (తిపలిశే 

| మెందేణ యోజ్యంతథా | సేవ్యోయం చిర పాండు శో 

శమన శ్చిండాది ల్రేహ్యో్యోమహాళ౯! 

తా, చింతాకు 100 సలములు ఇనుపరాపొడి చిత్రమాల ముఇవిదిను సుకు $0 

పలములు అల్లము దేవ దారుగ లి జేరు వేళ్లు చిరుబొడ్డి వేళ్ళు 'ఇవిదినునుకు 25 ఫల ములు 

వెంపలి వేళ్ళు కొతిమెర్లు కొడిసెచెక్కు _దాతుపండు ఇవి దిన్తుసుకు 16 పలములు 

చెవ్యము పిప్పలియాలము ఇవి దినునుకు 4 పలములు దశ్లోమాలములు దినుసు యొక 

టీంటికి శ పలములు ఇటుల వీనిని గ్రహించి వీనికన్ని టీకి నాలుగింతలు (అనగా 

వె ద్యసంప్రడాయ |పకౌరమ ముప్పంచుము) నీళ్ళుబోసీ చతున్ధాంశముగ చిక్కగ 

కషాయము కొ-ది వడియగట్టి అంగు 100 ఫలములు చెల్ల ముకలిపీ వడబోనీఆందు పులి 

చింతాకరసము కం చెడుమాదీఫలరస ము కంచెడుబోసి చాగుగక లిపి లేవ్యాపాకము 

|x వండి అందువాయువిడంగ ములు(తికటుకములు జీలకజ్ఞ ఏలకులు కచోరములు దాచి 

'నిచెక్క తాళిసెష తి అనువానియుక్క చూర్ణ ము దినుసుకొకొ,_క పలముమండూ 
రము 2 పలములులోహాభ'స్మ్రము తి పలములు " శేవ్యాపాకమునవై చిసా ౦౫ శీఠల మున 
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కేసెకలిపి శేవించిన ముదిరిన పొండంవు శోభలం హరించును ఇదియ మహాచించాది 

కేశార్టమనంబడును, 

పాండువులకు రతూక ర్మాదులు, 

న్లో! [(గంథాంత చే] ద్వ రంగు లేధః కూర్చరతోద హే తామ 

రలాకయూ | చించాది 'లేళ్యాద్వితయం (పయోజ్యం పాండు 

రోగిణాం॥ 

శా. పొండురోగముల మో చెయ్యికి తెండంగుళములకు దిగువ తా మళలా 

కుతో రతలుచేయుటయీగాక లోనికిచించాది కేవ్యా ము నేనిమహాచచించాది లేవ్యాయ 

“జీని నొసంగవలయు ను, 

పహాలీమక వివరము 

న్షో॥ వాతవి_త్తనముద్భూతః పాండురోగో హలీమకమ్ | 

తా, వాక పి తములచే జనించిన పాండువు వాలీమకమని జెప్పం బడును, 

శ్లో॥ (గ్రంథాంత రే] యదాతుపాండో రర స్స్యాద్ధరిత శా్యావ 
పీతక్రః | బలో తావా మయ _న్తం(దా మందాగ్నిత్వేం మృదు 

ర్జ్వరః | (స్ర్రీవ్వహస్షోంగమర్షశ్చ జాహతృష్ణారు చిర్భ)మాః 
హలీమకంత దాతస్యవిద్యాదనిలపి_త్తతః | 

తౌ, పాండుకోగ మధ్యమున శరీరము అకుపసప్రవర్ణయు కవీలవర్లము లేక 

కసపుపరక్షముగలదై బలము ఉతావాము అనునవినశించి తంద అగ్ని మాంద్యము 

స్వల్పజ్వరము క్ర్రీసంభోగమునం దిచ్చ లేకుండుట ఒడలునొప్పీ దాహము దప్పీఆన్న 

బ్వేషము (భమ అనునవి గలిగియుండిన వాతపీ _క్రేములచే జనించిన వాలీమకనునీ 

"తెలియవలయును, 

పొండువులకు |క్రిఫలాయనచూార్హ ము, 

జ్ఞ! (లోవాతం శే] (త్రిఫలాద్వికరంజాగ్ని కుండలీ మూర సంయు 
తమ్ | పొండురోగీపి బేల్లోహరజ 'న్హకేణ మండలమ్ ॥ 
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తె. కరక తండ ఉఊసీరి ఇలు |కౌనుగ చెక్క నెమలి చెక్కు చిత్రమూలము 

నల్ల వుప్ప చెక్క వీనిని సమభాగ ములుగ చూర్లముచేనసి యందు తగుదూ[తము లోవ 

భస్మముకలిపి మజ్జిగతో 1 మండలము సేవించిన పండును సోఫలు హరించును, 

పాండుప్రులకు నహాయసచార్గ ము. 

కో [చింతామణా) వ్యోపాన్నీ వేల్ల 1త్రిఫలాతుల్యంభసితమాయ 

నమ్ |! సహాయ సమిదంహార్ష c (హస్త సం పాండుకో భి నామ్ 

తౌ, (తీకటుకములు చ త్రమాలము వాయు ఏిశంగ ములు త్రీఫలములు వీనినీ 

సమభఖాగ ములుగ చూర్ణము బేసి దానికి సమముగ లోహభస్థమయుకలిపి యందొక తు 

లమున్ను పతీదినమ మజ్జిగతో సేవింపుచుండిన పాండువు శోఫలు హరించును, (క్ష 
యరోగ షకరణమయున చెప్పబడిన శె కాంతేవల్ల భరస సము నేని లోక నాథర'ససము నేని సర్య 

పాండువులయం దు (బయోగింసందగును, ) 

నర్వపాండువులకు సూర్ల చం|ద్రరనము, 

న్లో [గంథాంత రే]ద్వికర్షం శుద్ధ ధృ సూతంచగంధకం చద్వికర్ష కమ్! 

లోహభస్తు వలంచా[ భం జోరితంచ పలాశకమ్ | ద్వితోలం 

రజతంచై. వ వంగ భస్మ ద్వొకర్ష కమ్ ॥ సువర్ణం తోలకంవైవ 

శా_్రుం కాంస్యం చతక్స్నున | జాతీపలంచేందద్రపు ప్ప మేలాం 

భృంగంచజీరకమ్! కర్న్పూరంవనితాము స్త స్తంకర్గ ంకర్ష 0 ప్ప 

కథక్ | నర్వంఖల్వత లేడీ ప్యాకన్యారనవిమర్షీ తమ్ | | భాన 

యిక్యావరీతోయె రుబుకానాం రసై స్తథా ఏరండప శ్రే) 

స్పం వేష్ట్య థాన్యే రాత్రిం దివోషితమ్ | ఉద్ధ్భృత్య మర్ల 

యిత్వాతువటి కాంవల్ల నమ్మి తామ్ | ఖాదేచ్చవటికామేకాం 

పర్లఖండేననంయుతౌమ్ | నర్వవ్యాథివినా శాయ కాఠీనా ఖేన 

నిర్మితః। పూర్ణ చం(ద్రరసోనావ్నూ నర్వరో గషుయోజయేత్. | 

బలోస రనాయనోవృష్యూ వాజీకరణ ఉ త్తమః | ఆయమిప్టీ 
"లి కాంహంతి కాన శ్యానమరో-చకమ్ 1 ఆఅమశూలంకటీిళూలం 

హృ చ్ఫూలం పం క్రితూలకమ్ | అగ్ని మాంద్యముజీర్ల ంచ 



| పాండురోగ నిదాన లతణ చికి త్పాదయ:, 229 

[గహణీం చిరజూంపరామ్ | ఆన్లు వాతం ఇచాన్లుపి త్రంభగం 
థర మవ్మీద్రుతమ్ | కామిలాం పాండురోగంచ [పమేహం 

వాతకోణితమ్। వాతః పరతరంగశేష్టో పద్య'లేవాజికర్ణుణి | 
రనస్యాన్య (ప్రపాదేన నరోభవతినిర్లదః | మేధాంచ లభతే 
వాన్నీ తుష్టి పుష్టి. సమన్వితః | మదనన్య నమా కాంతి రభ 

నన్య నమంబలమ్ ॥ గీయతే మదనేనైవ మదనన్య నమం 
వపుః | (ప్రియాంచైవ రతిప్రాయాం పశ్యేచ్చ మదనాకుల ' 

మ్ | స్ర్రీణామపశ్యానాందుర్భలానాంచ "టేసహినామ్ | 

ఖీణానా మల్పశు(కాణాం నృద్ధానాం వాతశేతసామ్ | ఓజ 

చస్తేజ న్మ_ర 'శ్చాయం స్రీ మకామవివర్థ నః। అభ్యాసేననివాం 
త్రి మృత్యుపలితం స ర్యామయ ధ్యంసవః | షద్ధానాం మద 

నోదయో దయకరః (పౌఢాగంనానంగమే | నిత్యానంద 

కర_న్తథాతిసుఖదో భూవై నృడాసేవ్యలే | దృష్టస్పిద్ధ ఫలో 
రసాయన పరః (శ్రీపూర్ణ చం|ద్రోరసః ॥ 

తౌ, శుద్ధి జేసీ న రసము కుద్ధి జేనీన గంధకము యివి దినుసుకు రెండుకర్ట ములు 

లోవాభ స్తయ జారణము జేయబడిన అ భకభ స్మయు యిది దినుసుకొకొ,_క పలము 

రజతభస్మ్రము 2 తులములు వంగభస్మయు 2 కర్ష ములు సువర్షభస్మము తామభస్మము 

కం చుభస్మముయివి దినుసుకొ కొ్క్క_కతులము జాజికాయ లవంగములుయేలకులులవం 

నపు చెక్కు. జీలకజ్ఞ పచ్చకర్నూరము వనితౌ తుంగము స్పెలు యివి దినుసు కొక్కొ- 

కపలము యిటుల చేనినెల్ల ఖాల్వమున నునిచి కల బందరసము తో మర్దించి పిదపపిల్లి 

పీచరము ఆయదపువేళ్ళు అనువానిరసములతో (పత్యేక పత్యేక ముగ భావనజేసీ 

ముద్ద జేని ఆముదపాకులతో చుట్టి భాన్యరాశియందొకెటయుంబగలుని చిపిదప దానిని 

యందు ండికీసి మరల మర్దించి వల్ల\పమాణము మా(త్రలుజేనీ యందొకజానిని తమల 

పాకులోనునిచి సేవించిన సర్వరోగ ములు వహారించును. ఇదియిదివో దాసనునిచే నిర్మింప 

బడిన వూర్లచం| దర'స మనంబడును, దీనిని సర్వరోగముల [బయోగం పందగును 

ఈ రసాయనము బలమును వీర్యవృద్ధిని మెధునశ_క్తిని గలుగం జేయు టయ్గాక ఆ 

లికౌవాఠమ కౌసశ్వానలు ఆరుచి ఆమకూల కటిళూల | జొమ్మునొప్పి పం_క్రీళూ। 

అగ్ని మాంద్యము అజీగ్గము చిగకౌలముగనుండు (గవాణీరోగము ఆమవాతము ఆవ 
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వీత్తము భగందరము' కౌమిల పాండువు (ప మేసాము వాతర_క్షము అనుజానిని కడు 

కీ ఘముగ పోకడచును, * వాజీకరణమునగు డీనికన్న (ేస్టం బైన యౌషధం బెడ్డి 

యు లేదు ఈరసశేవనవల్ల నరుడు సర్వరోగ విముక్తం డగుటయేశాక జేధవాళ్ళ 

టుత్వము సంతోషము శరీరపుప్టి, మన్మధునితోో సమానమెన ళరీరకౌంతీ బలముగల 

వాడుగా నగును, మటియు వానికి శ్ర్రీలయం దత్యాస_క్రియు వానియందు శ్రీల 

కడు ఆస శ్రియుగలుగును, దీనిని నొ జాలుగనుండు య శేబించిన సంతొకంబును 

దుర్భలులు నుండ వారు సేవించిన బలంబును శరీరకృళ త్వముఆల్ప శు కళ్ళ స్టాప్యము 

వాతేదుస్తకు క్రమ గలవారు సేవించిన ఓ జస్సు తేజస్సును గలుగును, దీనిని హ్రీ 

సేవించిన వారికి కామో దేకమయు గలుగును మటియు దీని సేవనవలన మరణము ముది 

మి సర్వరోగములు హరించి వృద్ధులు "కా మోదేకముగలవా రై మదించిన శ్ర్రీంన 

రతమున తృప్రీపర చెదము, మణియు నీరసమును రాజులు పత్యవహాము చేవిం ప్రచుండిన 

వారికి కడుసౌఖ్యము వాటిల్లును,. ఈ'రసయ నిశ్నాయముగ ఫలమును గలుగం 

జేయును. 
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పాందడుకోఫలకు శోఫాంకుశ రనము 

శ్లో! (జాతుకర్ణనిఘంటా)] కా(మపత్రం '(త్రిభాశేన రనగం ధేనలే 

పయీత్ | నింబ[దవేణ సంయోజ్య సూర్య తా పేవినివీ.పే 

త్ | ఊర్థ్యాథధోగంధకందత్యా పాచ యేదతియత్నతః ! మ 

En రట మెరి రి తంకృ'త్యా మృద్భాండే వాలు కేశీ శే వేల్స్ | 

యామమా(త్రంచ వ నైవం సాంగళీతలము ద్ద కేల్ | నపంజొ 

మూ(తాంవటీంకృ త్వా ప్యభయా గుడునంయు తామ్ 1 అర్ష్ర 

కన్యర సేనాపిశోఫపాండు విభేదనమ్ | శోధాంకుశ రసొ 

నామ్నాలోకానాం హిత కార కః 

తా, శుద్ధి జేసిన రాసి చేకలుతి భాగములు శుద్ధి చేసీనరసమును రి భాగ ములుశుద్ధీ 

జేసిన గంధకమునుగహీంచి జేపాకురసములో చాగుగ మర్తించి లేపనము బేనీ ఎండ 

ఈ వాజః శుకం తదస్యా న్రితివాజీ అవాజీవాజీ (క్రియ తేపురుపో చే చేతివాళీ 

కర ఇమ్॥ క్లో యేవ నారీషు సామర్థ నం వాజి వల్ల గ తేనరః | య్నవాస్యథికంవ్యీర 

వారీకగణమేవతేత్ ॥ 
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చిండించి మాకుటిలోనునిచి వానికి ఊర్ధ్వాధో భాగముల గంధకము నునిచి చీలమ 

న్నూబూనీ పాకముజేనీ మరల పొన్న గంటియాకురసయుతో మర్చించి మాత్రలు కేనీ 
యందొక దానిని కరక్మా_యచూర్భము బెల్లము అనువానితోగాని అల్ల పురసము 

తోగాని సేవించిన శోఫ పాండువులు హాెరించును, ఇదియ శోఫాంకుశరస 

మవంబదును, 

శోపముద్గర రనము, 

శః [(గంథాంత శే] రనగంధం మృతంకా [చు వథ్యా వాలుక' 

గుగ్గులు! సమమా జ్యేన నంయు క్త గుళికా; కారయే త్తతః। 

వై కొం చేవయేదై. సద్య శ్యొఫపాండ్వవ ను త్తయ్ | శీత 

లంచ జలం చేయం త [కంచాన్లుం వివర్దయత్ | శోఫముద్దర 
నామ్న్మాయం పూజ్యవా దేన నిర్భితః॥ 

కా, శుద్ధి జేనీన రసము శుద్ధిచేసిన గంధకము తామభస్మము కర క్కాయలు 

హతురుబుడను శుద్ధి జేనినగర్సిలము వీనిని సమభాగములుగ (గ్రహించి -జీదితో బాగ 
గమర్చిం చి ఐదు-చిన్నములయొత్తు మొత్రలుజేని యందొకచానిని సేవించి పిదప శీతో 

దకమూన పౌనముజేనీన ఫోఫ షాండువులు వారించును, ఇదియ పూజ్యపాదునిచే . 

నిల్భిశపబడీన శో మదరరస మనంబడును, దీనియందు మజ్జిగను పులుసును వర్జిం ' 

పభలడఢమును, 

శుష్క_ పాండు లతుణము, 

శ్లోః (మాధవనిడానే) పాండురోగే భవేత్మా_ర్భరం శొమ్మ 
పాండుం విసిరి శేత్ ॥ 

తా, పడురోగములలో శరీరము యెండియుండిన శుష్కపాండువని తేలి 

యనల యును, 

శుహ్క_ షాందున్రలకు కాలవిధ్యంనన రసము. 

శో పారీదం (త్రిఫలందత్వా గంధశే త్రీపలాత్మ కే 1 పచేద్యా 

నుంచచుల్యాంతు చూర్ల యి త్యాతేతే ఃప్రునః | గుమూచీ సార 

'మాథాయ శుష్కుంస ప్త పలాల్సేకమ్ | మర్జయికా్య తత 

చ్పర్వ్యం చుధూనా గళ కాకృతం వాసాపతై ) న్పహాబధ్య 
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మధుభాండే వినివీవేత్ | వకైనాం భతుయే న్నిత్యం 
శుష్క పాండు వినాశన: | కాలవిధ్యంసనోనామ ప్యసాధ్యం 
శ్వయధుం జయిత్ ॥. ' 

తా, కుదిజేసినరసము 8 భాగములు శుద్ది జేసీన గంధకము శీ భాగములు యి 

టుల వీని సేకముజేసీ మర్దించి మూకోల్లొోోనునిచి బాగుగ -వీలమన్ను లేపనము జేని 1 

రూమువండి సొంగ కీతలమన చూర్ల మచేనీ యందు తిప్పసత్తు 7 భాగములు కలివీ 

"లేనితో మర్జిం చి మౌ త్రలుజేని అడ్డసర పాకులోనుని చి బంధించి తేనెికుండయందుని 

చి యందొక్కొ-కమాత్రచొప్పున (ప్రత్యహము | పౌత స్సాయంకౌలముల సేవింపు 

చుండిన కువ్క_పాండువు అసాధ్యశోఫులు హరించును. ఇదియ. కాల విధ్యంసనరస 

మనంబడును, 

శుహ్క_పాండు వుయలకు తె )లోక్యసుందరరనము, 
ర 

క్ల! [అయున్వేచేే భాగారనస్య చత్వారో గంధకన్యచ పంచ 
చ | ముసలీ [తిఫలావై వ |త్రికటురో చసంజ్ఞకః | గుళూచీ 
సత్వకంవై వ పంచపంచ పృథక్పృథక్ | అ(భకన్య పడ 

ప్రాచ లోవాస్య పరిక్షీర్తితాః | చార్భయిక్యాద తత్సర్వం 
భావయే రతియత్నత, | చతుష్టష్టికవారంచ (త్రిఫలాక్యాథ 
తే_స్తథా | తదర్థం భృంగ రాజన్యం తదర్గ ౦ శి్యగుమూలతః। 
[దవేణ చిత్రమాలస్య. తదర్భ ౦ గృహకన్యయా | ఆర్షకన్య థి 
ద్రవేణావి భావనా పరికీ ర్షితా | జై)లోక్య సుదరో నా 
మ్నా శుమ్మ__ పాండు క్షయాపహాః | అస్ట్రవల్లం (పదద్యాశ్చ 
దశ ద్వాదశ రాభిషక్ | మధునాసితయా వాపి మృ లేనకణయా 
వీవా! ఏవంచించా సమాయుక్తం నో ఫపాండు వినాశనమ్ ! 
పథ్యంమృ గాంక వద్ద ద్యా దృక్యుంనర్వం వివర్జయేత్ | 

తా, శుద్ధిచేసిన పాదరసము 4 భాగయులు శుద్ధి చేసిన గంధకము 5 భాగములు 
చేల తాట్గడ్డలు కరక తాం యుసిరికెలు కుంగి పిప్పలి మిరియాలు బూరుగ తెప్ప 
సత్తు అనువానిచూర్ల ము దినుసు యొకటింటికి 5 భాగములు అ(భకనీందూర్వము 6భా 

గములు లోవాభ సము 8 భాగములు యిటులవీనినెల్హ ఖల్వమునవై చి చూర్లము జేనీ 
(తీఫలకపాయమయు చే 64 భావనలు గుంటగలగ రాకుకహెాయముచే 82 భావనలు మునగ 
వేళ్ళరసయు చే 16 భావనలు చితమాలము కలబంద అల్లము అనువాని రనములచే 
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(పత్యేక (ప త్యేకమగ ఎనిమిదేనీ భావనలుజేనీ పిదప 8 లేక 10 లేక 12 వల్లముల 

(పమాణము మాత్రలు జేసీ యందొకదానిని తేనె పంచదార ఘృతము అనువానితో 

చేని చింతాకురసము పిప్పలితో "నేని శేవింపుచుండిన కుష్క్టుపాండువు తయములు 

వాపులు హరించును, ఇదియ 'తె )9లోక్యసుందర రసవునంబడును దీనియందు సర్య 

భత్ష్యుముల వర్ణించి మృగాంకరసములో జెప్పంబడిన పథ్యము నాచరింపవీలయు ను, 

శో! (అన్యశా స్టే] గంధకంటంశణంసూతం (త్రికటుత్రిఫలాస 
మమ్ | నవ(ద్రవ్యాణి చై తాని లోహకిట్టంననూంశ కమ్! గో 

మూతేద్విగుణేపవ్తై స తత్సమంమి[శితంగుడమ్ | భతయేీ 

తో గలమా (తంతు వాల్యన్నంత గభోజనమ్। అనంతగుణమం 

డూరం క్షయ పాండువినాశనమ్॥ 

తా. 9 భాగముల చి క్రైపుచూర్షములో 86 భాగములు గోమ్మూతమయు బోనీ 

కాచి అందు శుద్ధి జేనీన రసము కుద్ధి జేసిన గంధకము శుద్ధి జేసిన వెలిగారము తికటుక 

ములు (తీఫలములు అనువాని చూర్మ ము దినుసుకొ కొక భాగ ముచ్ "ష్వున 9 భాగ 

ములు (ప్రాత బెల్లము 15 భాగములు వైచి పాకముజేసీ రేగుబండంత మొతలు జేసి 

జీవింఫుచుండిన కయము పాండువు హరించును. ఇదియ ఆనంతగుణముండూరము, 

పథ్యముం దీనియందు మజ్జిగయన్నమును భుజొంపవలయు ను, 

పాండురోగములయందు పథ్యము, 

శ్లో! [మూధవనిధా నే] భోజనం సాత్స న్రకంశాలియ పగోధూమము 

దకమ్। జూంగలాని దమూాంసానినోపయోమాహిపంఘృలతమ్। 

వృష్టాపటోలం వే్య్రంచ పర్పటంశాక[(దాతుకమ్ | దాడిమం 

చాపిఖర్జూరం ఫలాన్వామలకానిచ 1  పంచమూలంసింధు 

వారి విబేద్వా తాది శేతథా। స ర్వేపాంపాండురో గాణాం మా 

హీహంతు ఘృతంహితమ్॥ 

తా, శరీర పకృతి కనుగుణ్యముగనుండు భోజనము (పాత వడ్డు యవలు గోధు 

మలు సిసలు జాంగలమాంసము ఆవుపాలు బ్య నెయ్యి అడ్డ సరము పొట్లాకాయ 

'వదురుగొమ్ము పర్పాటకము తోటకూర (చాత్నపండు దానిమ్మపండు ఖర్జూర పండు 
బె 

ఉసిరి కెపండు మా రేడు చెల్లి కూర గుమ్ముడుబద్ద దుందిలము కలిగొట్టు నదీజలము 

ఇవి వా తాదిసర్వపాండురోగ ములయందు పథ్యకరంబు, 
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పాండురోగముల భఖ్య్యాపథ ములు. 

శ్లో! గుర్నుదవ్యవి దాహానితలంముదడ్లాన్న మేవచ! (గామ్య్యముపో 
తకీంబావీ మాంసాని పరివర్ణ యత్ [ స ర్వేపాంపాండురోగా 

కాం మాహివషంతొఘృతంహిాతమ్! ఇఇతిసామాన్యతః వోక్తం 

పాండురోగే చికిత్స కై all 

తె గురు దవ్యములు చిదాహకరవస్తువులు నువ్వులు పులగము ఊర బచ్య 

కూర మొంసములు ఇప్ పాండురోగములయందు అపథ్యుకర ౦బులు, సర్వపాండు! 

గములబ అ నెయ్యి హీతకరము, ఇటుల పా.డుదరోగ ముల చికిత్సకుల చే పధ్యా 

ధ్యంబులు సామా న్యంబ.గ జెప్పంబడీయొ, 

పాండురోగచికి తా విధానము, 

శ్లోక పొండురోగోషుకుశల శ్యోఫో కంచ క్రయా[కమత్ |! 

శా, బుద్ధిమంతుడన వైద్యుడు పాండుగోగములయందు సదా శోఫచికిత్న 
“చేయవలయును, ల 

నోపనిదానము, 

శ్లో! (అశ్వినీక చ్చే] సీత్వానిలోరుధిర వి త్తకఫాళ౯ా (ప్రదుష్టోణాహ్యా 
స్సిరాః (పకుపిళా౯ సచతెర్నిరుద్ధ: | త్యజ్మాంననం(శయమ 

లంవిత నోతితోఫంసోక్సేధ నంహతమధోకిలకోఫమాహుః | 

కర  వ్యాధికృశ త్వతీక్ష లవ ణమోరోప్ల నీతాశనాల్ కోక స్వప్న 

సురాలిమానం రతితన్సంతభణాద్యాహనాత్ కర్వా 
ధక్ససిరాసు రోధకుపితఃస్థి త్వానిలో మధ్యగః | సో త్చేధంపరి 

సర్చిణు  వితసుశ్తేకో ఫంచనర్వాంగగక్ |! శ్వయథుర్యస్య 
పాదస్థో ఘన,;పాదొనివీడయేత్. | కోఫన్నక్టి ని వైషమ్యం 
తెంభివక్సరివర్ణ యేజ్ | 

శ, సర్వకారణముచె దుష్టమైన వాతము రక్తవీ తకఫలముల దోమరకు క్ష 
బులంగజేనీ లై టీసీఠరల కెందునటులం జేయును, పిదప వాతము వూరోక్షర కపీ 
శసయూల చే నడ్డగింప బడినమై త్వక్మాంసములయం'దున్న తమ? కఠినముగ నుండు ఇ 
ఫును గలుగంజే యును, అదియ శోఫకోగనునంబడును, మలియు (పారబ్ధక రయ జీ 
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న వ్యాధిచేజనిం చెడి కృళత్వమువలన ఆత్యుష్ణములవణము కారము రస్ణముశీతలము 

గల పదార్థ సేవనపలన శోకము నిది కడుమధ్యపా నము కడుమాంసభ్తణము ఆను 

వాని సేవనవలన కోరికలవలన శరీర శమమువలన అధికముగ భారమును మోయుటవ 

లనవాళము సీరల యొక్క. ఊర్వాధః| పదేశ మలయందు వూర(ో_క్షర_క్షపి త్రకఫము 

చేనడ్డగింపబడుటం జేసీ (పకోపించినవై శరీరమంతట వ్యాపించి ఉన్నతమైన శోఫ 
ను గలుగంజేయును, మణియు ఎవనికి పానములయందు వాపుదిగి గట్టియె వేదనను 

గలుగం జేయు చు మరల తొడలయందు వ్యావీంచుచునుం బెడినో ఆట్టివానిని వైద్యు 

డు వర్ణింపవల యును, 

9S శ్లో (గంథాంత శే] ర_కృపి తృక ఫా నాషాయుర్దుష్ణో దుష్రా౯ బహూని 

రాః | సిత్యరుద్ధగలతి స్రైర్షి కుర్యాత్ ' త్యజ ౦ననం[శ్రయమ్: | ద్ధగతి స్రెర్సి శ 
సౌ ల్పేధంసంహతంళో ఫం తమా హుర్ని చయాదతే; || 

తా, వాతము దుష్ట్రం బై 'స్వకౌరణము చే దుష్టంబు లై న ర_క్షపి త్రక ఫములబా 

బ్యానీరల జెందునటులం చేని వానిచే నడ్డగింప బడిన గతిగలదై తడ్యాంసా| శితయుగ 

నుండువాపును గలుగంజేయును, ఆవాప్రు పొడపుగ కరినముగనుండుమ,. మటీయు 

నిదిర_క్తయు క్ష (తిదోవుసం సం భముగలదిగ నుండుటం చేసీ సన్ని పా తౌత కమని జె 

ప్పంబడును, | 

తోఫవిఫాగము; 

శ్లో సర్వం హేతువిశేపైస్తు రూష భేదాన్న వాత్సకత్ | 

ఆయ న్ ళో అపు 5 దోమెఃపృభగ్ష 0మొన్సరై్యైర భిఘా తాత్విపాదవి || 

తౌ, ఆవాపు కారణ భేదజనిత కార్యభేదమలవలన వాతపీ _త్త-శేష్మవాలతవి ర్త 
శేషు శేష్మవాత సన్నిపాత అభిఘాతవిపసంబంధమువలన తొమ్మిదివిధంబులుగ 
నగును, 

శోప పూర్వరూపము, 

న్లో! తత్పూర్యరూపందవభు స్పిరాయా మోంగగారవత్ ॥ 
తౌ, సంతొపముగలుగుట నీరలు యూన్చినటుల నొచ్చుట శరీరజడత్వరు 

గలుగుట ఈలతణములవలన వాఫుజనించునని తెలియవలయును, 

శోఫ కార ణము, 

న్లో శుద్ధ్యామ యాభ కృకృ శాబలానాంయె రాము తీట ప్లగురా 

పసేవా | దఛ్యాము 'ృబ్బాకివిగోధి దుష్ట గరోపనృష్ట్రాన్న ర 
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శేవనంచ | అర్నాంన్నచేషానచదేహాశుది రుగోక ఘాళతో రు. | న్య పై న ద్ధి బీ @ ఖా 

విపమా [పనూతిః | మిథ్యోపచారః (ప్రతిక రణాం చ నిజన్య 

హేతుశ్నష్ణయథోః ప్రదిష్టః | 

తౌ, వమనవిరేచకౌది శోధనము జ్యరాదిరోగములు విదుద్దభోజనయ ఊప 

వాసము ఈ మొదలగువానివలన కశించినవారలు మణియు సత ప్రతయముగల వారలు 

ఉప్పు వులును కౌరము డూష్ణము జడముగల పదార్లముల చేవించుటవలనను పెటుగు 

అపక్వ్య ద్రవ్యములు మృ త్రిక ఆకుకూరలు శీరమత్సా ది విరుద్ధప దార్భ మలం దుష్టాన్న 
ము విషసంబంభముగల అన్నము ఈమొదలగువానిని నేవించుటవల నను మూలవ్యాధి 

సంచారాదులు సేయకుకకుట వమనస లేచ నముల చేశోధ నార్హ ౦ బగుదోపషములకోధిం 

పకుండంట హృదయాది మర్శస్థలముల దోషములు "కుపితంబగుట చే ఉపఘాతముగలు 

గుట ఆమగర్భ ప్రసవము విదుద్ర(పసవము వమనాదికర శ్రలయందు విరుద్ధోపచారంబు 
ధి 

లు సేయుట ఈ మొదలగువానివలనను వాను జనించును, 

కోఫసామాన్య లశ ణము. 

న్లో సగారవంస్వా దనవస్థితత్వ ౦ సో త్సేథ మూ ష్మూధ సీ రాతను 

త్వత్ | నలోమహార్ష శ్చవివర్ల తాచ ఇామాన్యలింగంశ్యయ 

ధో (పదిష్టత్ i 

శా, శ రీర జడత్వము చంచలచి_శ్రయు శరీరమున ఊబ్బు దావాముగలుగుటనర 

ములు ఉబ్బుట గగర్పొడుచుటశరీరము వివర్షముగనుండుట ఈలేత్నణములు శోఫల 
యందు సాసూన్యముగ గలిగి యుండునని తెలియవలయును. 

వాతజకోఫ లవణము, 

న్లో! చల_న్తను త్వక్పరుషోరుణోసిత స్పుము_క్రహనక్షా ర్హియుతో 
నిమి _త్తతః | (శాయ్యులిప్రపోన్న మతి పవీడితో వాబలీస్యా 

చ్నషయథున్నమిోర ణాల్ || 

తౌ, వాపు చంచలముగ చర్మము పలచగ కఠినమున ఎజ్జగ లేకనల్ల గినుంటుట 

స్పర్శజ్ఞా సము లేకుండుట జిలజిలయను వేదన గాని గగుర్పాటు గానిగలిగి కారణము 
లేక చే కమించుట అణచిన తత్త ణమున చెకిలేచుట పగటియందు వాపు పాబల్వ 

ముగ నుండుట ఈలతృణములుగలది వాతజకోఫ యని “తెలియవలయును, 
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పీ త్రజకోఫ లవణము, 

న్లో! మృధున్నగంధోేసితపీతరాగవాకణా (భమజ్వర స్వేదత్స షామ 
దాన్విత:ః | యజిప్యు తే, స్పర్శరుగతీ, రాగకృత్పవి త్తకోభోభ్ళ 

శడాహపాకవాళ! 

తా, మృదువుగ యొకింళ గంధయు_క్షముగ నల్లగ పసఫుగా ఎజ్జగనుండుట 

(భమ జ్వరము చెమట దప్పి ఉన్మాదము తాపముగలుసట తాకిన నొచ్చుట నేత్ర 

ము లెజ్జగనుండుట కడుమాటలు పాకముగలుగుట ఈలతేణములుగలది పి-త్సజశోఫ 

యని కెలియవల యును, | 

నష్ట జకొఫ లతశుణము, 

క్ట! గురు స్థిర ; పాండురరో చ కాన్వితః (పశ సేక నిదామివవహ్ని 

మాంద్యేకృత్ |. సకృచ్చ] జన్నృ(ప్రమోని వీడితోనచోన్న 

సరా (త్రిబలీకఫాత్త కః 

జడముగ స్థిరముగ పాండురవర్శ్యముగ నుండుట అన్న ద్వేషముగలుగు త్రి 

జొల్లుకారుట నిద ఓకర ఆగ్ని మాంద్యము గలుగుట చిరకాలమమోదట ఉత్పట 

నాళనముల చెందుట అణ-ీన పెకి లేవకుండుట ర్నాతులయందు వృద్ధిల జెంది. నాడు 

లనడ్డ గం ఛి రోగికి చేహాశ్లేశమును చేష్టావిహీనతను గలుగం జేయుటవలన వాపుబలవ 

శ్రరముగనుండుట పగటీయందు కషఫమునక బలము లేసండుటం జేసి (సోతస్సులకు 

(పతిబంధము చేహైవిహీనత లేసండుట ఈలతణములు గలది శ్లేష్ణజకోభఫయని తెలి 

యవలయు ను, 

ద్యంద్వజ నన్ని పాతేజ శో ఫలడు, ణము, 

న్లో! నిధానాకృతిన ంసన్లాచ్చ పయభుస్సా్యద్ధి 6వోపహజః | 
సర్వాకృతి స్పనిపా తా వ్ఫోఫోవ్యామ శ్రలతణః || 

తా, ఇండుచిండు దచోపపిశొారములు లత్నృణములు గలిగియు౦ డిన ద్వంద్వళో 

ఫయైనియు వాతాదిసర్య్వటోషలకు.3ములు గలిగయుండిన సన్నిపాత ఫోఘఫయనిం 

"తెలియవలయును, 

అభిఘాతజశ్'ఫ లతుణము, 
\ 

శ్లో అభిఘా లేనశ స్వాదిఛేదచ్చేశుతాదిభిః | హిమానిలోదధ్యని 
ల = Wa అద 
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భున్నా గధ్యోనర్పవాకొ | భృకోప్యాలోహి తాభానః (పాయ 

ఫ్య పి త్తలతుణః॥ 

తౌ, కాహ్రైదులచే (వ్రహారించుట శస్తాాచులచే నరుగుట (బద్ద లుసేయుట లేక 

గాయపర చుట చలిగాలి సము దప్రుగాలి జీడిగింజరసము దుగవగొండిరసము ముల్లు 

అనువానిసంబంభమువలన శరీరమున వాపు జనించి కడుదాహము దమెటు ఫువర్ణ ము 

తరుచుగ పి_త్తకోభ లక్షణయులు కలిగియుండుట, ఈలతణములుగల ది అభిభూతకోఫ 

యని "తెలియవలయును, 

విషజకోఫ లతణము., 

న్లో విషజన్సవిష ప్రాణినరిపర్పణమూూ|త్రనాత్ | దంష్టాదంతేనఖా 

___ఘాతాదవివ[పాణినావువి | వీణ్యూ[తశు క్రోపహతే మలవద్వ 

న్రునంకరాత్ | విషవృమోనిలన్ప ర్నాద్ద్షరయోగావ చూర్ణ 
నాన్ | మృదుశృలోవలంబిచ శి ఘోదాహరుజాకర 8|| 

తౌ, వీిషజంతువులు శరీరము-పె బరుగిడుట చే చేని లేక వానిమా్యతము శరీర 

ము పెబడుటచే నేని లేక విషవిహీనజం తువుల యొక్క కోరలు లేక దంతములు నఖ 

ములు అనువాని అఖిఘాతము చేనేన లేక విష్మపాణులయొక్క_ మల మూత శుక్ల యుల 

చే తడిసినవ్యస్త్ర మును ధరించుటవేనేని లేక విషవృతు విషవాత స్పర్శచే నేని లేక 

ఏపుసంబంధముగల వస్తువును శరీరమును శ్రూయుటచేచేని విషకోఫజనించును. ఆశో 

ఫ మృదువుగ చంచలముగ (వేలునదిగ శీఘాోత్చట్సి దాహము పీడ గలదిగ 

నుండును, 

వాతాదిస్తానవి శేషమువలన శోఫోత్స_ర్తి| క్రమము, 

క్ల గోపాక్ళంయథు మూర్ష్యహికుర్వం త్యామా శయస్థితాః | 
Pea a. ఈ జ శ ఇ 
పక్వాశయస్థా మ ఖ్యేతువర్చస్తానగతా_స్త్యధం ] కృత్స్న దేహ 

మను (పాప్వాః కుర్యున్పర్వ నరంతథా | 

తా, వాతపిత్తశేష్మములు ఆమాశయగతంబులై తొమ్ముకు పైభాగమున 
పక్యాశయగతంబులై న జొమ్ము పక్వాశయము అనువానికి మధ్య భాగమున వాపును 

గలుగం జేయును, మటియు మలాశయగతం'బె న పకాళయము “మొనలు పాదస 
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ర్యంతము వాపును గలుగం జేయును, మజియుళ రీరమంతట వ్యాపించినస "రం గము 

లవాఫును గలుగం జేయును, 

అసాధ్యకోఫ లక్షణము, 

ల్లో శ్యానఃపిపాసా-ఛర్లి క్చ జార్చల్యంజ్వర యేవచ | - 

9 9 ల క యన్యజాన్నేరుచిర్నా _స్తిశోఫినంపరివర్డ యత్ | 

తౌ. శ్వాసము దప్పి ఒకర చార్వల్యము జ్వరము అన్న చ్వేషముగలశోఫరో 

నివర్హింపవలయును, 

శ్లో! (నిత్వనాధీయే] ఆన్గనంహా_స్తపాదంచ ఫుంసికోఫ౭ప్రవర్తతే | 
ఫునఃవున;[(పకానేణాప్య సాధ్యఃపరి!_ర్తితః 

తా, ఏపురుషునికి ముఖము కాళ్ళు చేతులు అను వానియందు వాఫుజనించి 
నివృత్రింపుచు మరల వాచుచునుందెడినో అట్టి రోగ మొక్క నోఫ యసాధ్యంబని 

శిలియనవలయును, . 

శ్లో! (సిద్ధనంగ్రహే] ఆనసంవా_స్తపాదంచ కుకీ గుహ్మాపుభావపి | 
క్రీకాంకోఫ 8[పవ్నై శేత వ్యా సాధ్యః పరికీ _ర్తితః | 

తౌ, ఆత ముఖము చేతులు కాళ్ళు కడుపు మర్మస్థ సలము అను బానియందు 

వాఫుజనిం చినను లేక నివృత్తించి మరల వాచినను ఆ క్ర్రీయుక్క. కోఫయ సాధ్యం 

బని -లెలియవలయును, 

శ్లో! (అశ్వినీక లే) ౫"రవంచ చజ్యరంకో కృష్నా మద స్వేదోగ్ని నుందాతా | 
మూతకృచ్శాతిసారంచ ఛర్షి శృశ్వయథాభ వేల్. | 

శా, శరీరము బరువుగనుండుటు జ్వరము దప్పిగఖుజట శరీరము గురు తెరు 

కుండుట శెమటబట్టుట అగ్ని మాంద్యము మా తకృచ్చ)ము అభీసారము వాంతిగ 

లుగట ఈలతుణములుగల వాష్తలు అసాధ్యమని "తెలియవలయును, 

శోఫమారకోప [ద్రవములు, 

శ్లొ! (మతాంతశే) అనేకోపద్రవయుతం పాదయోః (ప్రనృతంన 

రమ్ | నారీంకో ఫముఖీంహంతికుకి గుహ్యాపు భావపి | 

_ 
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తౌ, ఏపుదుమనికి శోఫరోగనులతోడ అనేకోపదవంబులుగూొడి కాళ్ళయం 

దు వాపు స్త్రీకి మఖమనందు వాపు సీం ఫురుకులకు కడుపు మర్ముస్థలము అను 

వానియందువాపఫుగలిగియుండొడినో అట్టి వారుమరణము జెం దుణుగని తెలియవలయును, 

నో (నిత్యనాధియే] జ్వు రాతినార నోఫానాం శ యధా చతథాకు 

| ఆననంహ_స్తపాదంచ విశే పాద్యస్యళుష్యతిః | స్వయో 

నావపిచేహేచ సామాన్యాద్యాతిపంచ తామ్ | 

తా, పాండు కయరోగములలో జ్వరాతిసారం బేని శోఫయేని ముదిరినను 

లేక ముఖము కౌళ్ళు చేతులుకుష్కించి రో-ని శరీరమువా-చియుండినను అపాండు 
క్షుయరోగులు మరణము జెందుదురని తెలియవలయును, (వుణీయు అనేకోపదవము 

లతొ గూడియుండు కోఫలు అఫాధ్యంబులనియు తక్కినవి" సాధ్యంబులనియు శేళి 
యవలయును, 

క॥ చిరుచెమట దప్పీ మూత్రము | నరికట్టుటపచ్చనగుట యుతి 

సారంబుక్ | జ్యరమును వాంతియు గలయా గరుతో 

ఫలు మాూానవనుచు. గొట్టురుచెప్పళ౯ || 

కోఫారిరనము. 

శో॥ [ఛై రవక చ్చే] న్వచ్చసూ తేన గంభేనకృతా  కజ్జలికాశుభా | 
తతశ్ఫుల్బంన కాంతం చ రాజవ _ర్తశ్చ రావ్యక మ్ ! * అభ 

కం చశిలాతాళం విషంవ్యోషసరాజితాః | వివతిందుక బీజాగ్ని 
(ప్రత్యేకం రసనమ్మితమ్ | సర్భమేకత్ర నంయోజ్య చూర్డ 
యిత్యాతతఃపరమ్ | భృంగరాజ రనందతార్ష మర్షయీ ద్దివన 
ద్వయమ్ | తోషణం కారరెమే కేన డాతవ్యాచణ కోపనూ | 

రసశ్నోఫారి నామాయం |పోకృనుందారణై రవే | స్థౌల్యం 
క“గమరోచతాగ్నినదనంశోఫంచపాండ్వామయమ్।  క్లీనాంచ 
(గవాణీంచమూలకరుజాం వాతంతథానావహాకమ్ 1 హీక్కా 
శాన కఫానిలం| క్రిమి యక్సచూూలంచ జీర్ణబ్వరమ్ | నర్యా 
న్వాతక ఫామయాంశ్చహరతిక్షి (పంతి)దోపామయా౯!! 

ఈ కాచజంచ గా గాజాన్యు. 
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తా శుద్ధి జేనిన రసము కుద్దిజేనీన గంధకము వీనిని సమముగ ఖల్భమువనుని చి 

క'బ్బోలి మర్తించి" యందు శౌ(మభస్తమయ కాంత భ న్మము * రాజావ ర్త పుతాయిభస్మ 

మరజికభస్మను అభ కభస్థము శుద్ధి జేసిన మణిశిల కుద్ధి జేసిన తాళకము శుద్ధి జేనిన 

వసనాఖి తీకోటుకయులు గం కున ద్ధి చేసిన ముష్టి గంటలు చి శ్రయాలమౌ అసేవాని 

లో ప్రతీడానిచూర్ద మును పాదర'ససమునకు సమముగవై చి గుంటగలగరాకరనముతో 

౭ దినములు మరిం చి సెనగగింజలం లేనీ మోతలు జేసీ సీ యొండించి తేనెలో జీవిందిన 

న్థూలరోగయు అరుచి అగ్ని మాంద్యము శోఫ పాండువులు ప్లీ వారోగముగవాణీరో 

గమ మూలరోగము కడుపుబ్బరము ఎక్కిళ్ళు శాస 'కఫకోగము వాతరోగముక 

మిరోగము యకృదోగమయు కూల జీర్లజ్యరము నమ_స్రవాఠతక ఫముఅచే జనించిన రో 

యులు (తీదోషజనిత రోగములు కడుకీ ఘమ? హరించును. ఇదియ మందార_ఖె 

రీవ్నగంథమున జెప్పంజడిన కోఫారిరన మనంబడును, 

శోపలకు న|జమండూరము. 

శ్లో! (మాధవనిడా శే] సూక్ష్శచూర్జంతు మండూరం గోమూ 
(కేపాచమేద్దినమ్ | వ(జవల్లీం నమాంశంచ చించా తక 

నగంయుతామ్ |! ఛథీతంచాతవూ (తంతు హ్యాసాధ్య శ 

యధుంజమేత్ ॥ 

శౌ, మండూరమనును నూకు య? చూర్షముజేసి గోయమా[తములోవై చి ్మ దిన 

మువండ్ వీదప యామండూరమును (గహూంచి డానికి సమముగ నల్లేరుబూడిడెను చిం 

కచెక్కు_లబూడిదెను కలికి గచ్చకాయలంతేసీ మొ్మత్రలుజేని శవింపుచుంటిన' ఆసా 

ధ్యకోలుఫ హరించును. (మటియుం పాండురోగమున జెప్పంబడిన చిం చాదిక షా చు 

మునుసగా శోఫరోగములో నేవింపందగును, ) 

శో ఫలకు కిట్టా దిక్ షహాయము 

(ఆయ్యున్వే బే] కిట్టామల కపాయేణ పాంకుం శోఫంచకామి 

లాత్ । చింకాకిట్టకపాయీణ శోఫపాండుగదంహానేత్ ॥ 

తా, (పాతి క్రైమును ఊనీరికెపప్పును కషాయముగాచి అందు సీండూరయ 

గలిపి సేనించిన పాండు శోఫ కౌమిల హరించును, మరియు చింతౌకును (పాత 

జ్ ఓ hE 

ఈ రాజాన _గమన- -కలుపుజాయి, 
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చిప్రెయను కహాయముగాచి యందు నీంధు-రముగలిపి శేవించిన పాండుఖు శోఫహా 
రించును. (మటీయు పొండుగోగములయందు జెప్పంబడిన కౌంతేవల్ల శ్రరఫము తోక 

గాధరసనమ మరడౌర కల్పములు లోహభన్మము చించాదిలేవ్యానః అనువోనిలో 

"దేని నేని సేవించిన శోఫలు హరించును.) 

శోఫలకు తిం[తిణీమండూరము,. 

శ్లో || [ వాహ శు] రిం|త్రిణే కణనంయు కం మందూరం యాబయే 

_తృతః | వీత్వాచ హర తేశీఘ్రం కోఫపాండు కయాదికమ్ | 

తా, చింశాకురసము పావునేరు వీప్పళ్ళు 1 వరహాయొత్తు మండూరనుం 1 

వరహాయెత్తు ఇటుల వాని నెల్ల నేకముజేనీ నలువదిదినముల్వు నేవింపుచుండిన శో 

పాండ'వు కయములు ఫుఠాణజ్వరములు హరించును, పథ్యము---వాయింటిహూరను 

ఆాల్యన్న మును భుజింపవల యును, 

శోఫలకు రనభూపతి, 

శ్లో! [చింకామణతా] రనగంధా మృతంతుల్యం తీశ్చమాదుంబరం 

నమత్ |! హంసనపాది (దవై ౩ఖ'ల్వే మర్చితం దివన(త్రయమ్ | 

కాచకుప్యాం నివేశ్యాథ లేపయే ద్య స్రమృత్తికామ్ |) వాలు 

కాయంత కేకీ ప్వాశ వైర్టుద్వగ్ని నాపవేల్ | ద్విషజ్యా 

మంపమ డ్ధృత్య చూర్లయే న్నాషమూా(త్రకం | ఆర్ష)క స్యా 

నుపాచేన సర్వకశో ఫం నివాంతిచ | రసోహ్యూగ్ని కుమారా 

ఖో్టయోగోయం రనభూపతి, | 

తా, శుద్ధి జేసిన రసయ శుద్ధి జేసిన గంధకము శుద్ధి కేసీన వసనాభి ఉక్కుభన్మ 

ము క్మమభస్మము వీనిని సమభాగములుగ (గహించి ఖల్వమునవ్నై చి వాంసపాది 

యాకరసముతో మూడుదినములు మర్దించి ౧-బాకుప్పెలో నునిచి -వీఅమన్ను లేప 
నముజేనీ వాలుకాయం[తేమున పం_డెండురూములు నూమ్మాగ్ని చేవండి సాొంగ శీత 

మున దీనీ చూర్ణముచేనీ యందు మాహపమౌాణమును అల్ల పురసానుపానముతో నొ 
సంకిన సర్వశోఫలు వారించును.' (ఇదియ ఆగ్నికుమారమని రసభూపతీయని జెప్ఫం 

డును.) 
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శోభలయందు పథ్యము, 

లో [మాధవనిడానే) పురాణ శాలిగోధూమ పటోలం తేండులీ 

యకమ్! ధా(్రీ పృథ్వీకరయురసి (దాతా ఊాడిమచందనమ్ | 

తృక్రంమథు మధూకేచ కోభానాం హితమావిదుః! 

తా. |పాఠవడ్డు గోథుమలు పొట్లకాయ చిట్టికార ఉనీరి కె గలి జేరుకూర చేతే 

కానీవార |చాకపండ్లు దానిమ్మపండ్లు [కీగంధము ఆవుచల్ల ఇప్పవువ్వు తేనె ఇవి 

శోభరోగులకు పథ్యకరంబులు, 

శోభఫలయం దపథ్యము, 

న్లో! దధినిప్పాన కట్వన్లు మత్స్యమద్య విదాహీనః | 
తిలాస్పూపశ్చ మాషశ్చ శనోఫానా మహితంవిధుః | 

తా, పేటుగు చిక్కు_డుకౌయ ఆనపకౌయ కౌరము పులుసు మచ్చే ఫ్ట్ములు 

కల్లు విదాహకర(ద్రవ్యములు నువ్వులు పప్పు మినుములుఇవి శోఫరోగుల కపథ్యంబు, 

కామిలా నిధానము 

[మాధవనిడాశే] పాండురోగేషు యేవాత పిత్తకాపా నతో 
భవేత్ 1 హరిదయా నమంచయు ర్ముఖమూత్రమలంత 

థా | దాహోవిపాకోడార ల మరుచిశ్చ (ప్రజాయతే ! కామి 

లాసాతికా లేన జాయే కుంభకామిలా॥ 

తా, పొండురోగ వాతవిత్త శ్లేష్మ లక్కుణములన్ని యు గాలిని యుండుట ముఖ 

ము నేత్రములు మూత్రము నులము పసపుబారియుండుట దావాముగలుగుట అన్నము 

జీర్ణము గాకుండుట జౌర్చల్యము ' అరుచిగలుగట ఈలవతృణముగలదికామిలయని తె? 

యవల యును, ఇది నీర్ధ క కాలంబుండుటచే ఇ కుంధ కౌమిల పరిణమిల్లును, 

కుంభ కామిలా లక్షణము, 

శ్లో! [మాధవనిడా నే) కృష్ణపీత సక్ఫమా్మా(్ర తం్యద్రా షూపహాో 

శ కుంభ కెమిలయన కోస నము నా(శకియించియుండు శకామిల, 
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శ్నృఛర్ల్షనమ్ 1 దాహోరుచి స్తథా నాహాజ్వరో వైఃర క నేత 

తా | అసాధ్యా శ్వానకానశ్చ విక్లేయా కుంభ కామిలా! 

తా మలమునల్ల గ మ్మా త్తమ పచ్చగ వెడలుట ఠంద మోవనాము వాంటి దా 

హము అరుచి కడుపుబ్బరము జ్వరముగలంగుట "నేరము 'లెజ్బగనుండుట కాషసకాస 

లుగలుగుట ఈలతృణములు గలది వంభ కొమిలయని తెలియవలయును, ఆది ఆసా 

ధ్యము 

"కామిలా సాధ్యాసాధ్య్వోప(ద వములు, 

న్లో 1 [అశ్వినీకల్పే] దద్ధమాంస రుధిరాతిప్నిత్తతః 'కామిలాభ మ 
తృషావిదాహేస్. | పీత నేత బలవత్యు పేతుయా నో వత్య 

పిత కుంభ కామిలా 1 కామిలా హంతిరక్తాతుం ర_క్షమూత్రం 

హతానలమ్॥ 

తా, వీత్తోదేకమువలన ర_క్రమాంసములు వుడికి శరీరము. దిరుగుచు దప్పే 
తాపముగలిగిన కామిలారోగామని తెలియవలయును. అది శే ష్షవలనపబలమె నేత 

ముల పసఫు వర్షమును శరీరమును శళోఫను గలుగంజేసి కుంభ కౌమిలయని 'జెప్పంబ 

డును, అందు సేత్రయులు మూత్రము ఎెజ్బినె అగ్నిదీపనము లేకుండిన రోగి జీవింప 

డిని యెటింగి చికిత్స జేయంజనదు, మతీయు చెదురుణంబుల్ము లేకుండిన రోగము 
పౌధ్యమనియెబీంగి చికిత్సం జేయవల యును, 

కామిలకు పంచాన్యరన నము. 

శ్ఞా! (చికిత్సాసారసం[గ హే] రసభ స్మా (భ్రకాంతార్క_ తీక్ల తా 
ళకవూతథ్నీకమ్ | దేవదారు దవై ; విప్ట్వాది నై కంతేత్సమంస 

మమ్ | పొచయేచ్యాలు కాయం కే త్రిదినాల కేనముద్ధ రేల | 
* అమృతోత్సలకల్లా రకంచేనతీరనంయుతమ్ | పిష్టంయష్ట్యం 

భ సాయామం మాషపంతుద సితాయుతేమ్ | రనః పంజా 

న్యనామ్నూయం సేవయే త్కుంభకామలీ ॥ 
రసభ సమ అభకభస్మ్రము కాంతభ స్మృము తా్యమభ'స్థ్రము లేపా 

* అమృతోత్సల కందడాలి బలా వేత పలంయుతమ్్నో 
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భస్థుయ కుద్ధిజేనీన తాళకము* కామమా &కభస్మము వీనిని సమభాగములుగ (గహీం 
చి ఎల్వముననునిచి ] దినము ేవదారు చెక్కర సముతో మర్దించి కుప్పెలోనునిచి 

వాలు కౌయం|త్రమీన శీ దినములు దీఫాగ్స్ని చేనండి సొంగ కీతలమునదీ సీ ఖిల్వ ములో 

నునిచి అందు తిప్పతీ7 కొలువగడ్డలు తామరగడ్డలు అనువాని చూర్ణ మును కలిపి పొ 
లు అతీమధురకషాతయము వీనితో 1 రధఫూము మర్దించి మాష పమాణమం శతేనీ మూ 
(తలు చేని చేసె ఉంచదారతోగాని (నల్ల గం పెన విశ్తుల ఛుర్ణ మతో శానిగలి జేరు 

వేళ్ళరసము మిరింయములు పంచదార అనువానితోశాని తెల్ల గం పెనరసము సాలు 
అను వానితో గాని కుప్పెంటాకురసము పెలుగు అనువానితో గాని) నీవించిన కుం 
ఇ కామిలహరించును, ఇదియ పంచాస్యరసమనంబడును, 

శిలాజ త్వాది వటికములు, 

శో [సిద్ధర సార వే] శిలాజతుశ్చగేోమూూ త్రం మండూరంఖాధ 
మాశీకమ్ | లోహా నుచనిష్క_ంవా సేవయేత్కు.ంభ కామలీ॥ 

తా శుద్ధి జేనీనశిలా జిత్తు మండూరము సేౌమమా కీ కభ సమ లోవాథ స్మము 
వీనిని సమభాగములుగ నోమూ[త్రముతో మర్తించి నిష్క_[|పమాణము మ్మతలు జేసి 
చేదించిన కుంభకౌామిల వారించును, 

కామిలకు మం (త్రము, 

శ్లో అ(గతొ నారసింహశ్చప్పృష్టతోవాయునందనః | 

ఉభయోర్బాహుధన్వం (తౌనహితె” రామలవ్మణా”। 

తౌ, ఈ మం|తముచే కౌమిలాతోగ్గిని మంతించుచు (కొత్త కంచుగిన్నెలో 

పుడిసెడు నిళ్ళుబోసి దానియందు ఛాయను జూచునటులంజేనీ అఆట్రితరి రెండునూదుల 

దెచ్చి వానికొ సలబట్టికొని పెకంచుగిన్నెలోముంచుచు నీమం[త్రమును ముమ్మారు 
"'ఇెప్ప్రచు చానిమఖము మొదలుకొని పాదములపర్యంతేఘు దిగదుడిచి యందలినీరును 
పదిలము సేరవలయును. మజీయు కామిలాగోగము వారించువరకు దిగు పొద్దున 
మం|లతీంపు చుండవల యును, ఆగి న్నెలోనీరు విరగకుండిన కౌమిలమానుననియు విరి 

గినమౌనదనితయు తెలియవలయును 

* హౌమమాటత్నీకమున వం డిమ్లూనిం 
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కామిలకు రతుకర్ణు, 

| (అగ్నిమత్సే ఘుటికామణి బంశేచ ద హేత్పూత్మశలాక 
యా! వలయంచ సువర్ణ స్య తా(మన్య ర జతన్యవా! 

తా, ఇరువుణి కట్ల దిరుగు వారలయందు 2 -ఏలమండల యొక్క_కీళ్ళయందు 

ఖం -గారుళశలాకుతో చేని రాగిశలాకుతో "దేని జండిళలాకుతో “వేని వలయాశొరం 

బుగ రతలువేనీన కౌమిలమౌానును, మజియు దీనియందు పాండురోగమున జెప్పం 

బడిన పథ్యముల నే యాచరింపవలయును, 

పహాలీమక కులాంతకరనము, 

క్లో! [గ్రంథాంతశే] శుద్దసూతా మృతంగంధం వారితాళం మన 
"శిలా | వఠాని నవు భాగాని ఖల్వమ భ్యే వినివీపేత్ | వాసా 

ఖదిరదుత్తూర రసేనపరిభాబయేీత్ | (పత్యేకంచదినంమా 
మంవాలుకా యంత్ర కేపచేత్ ! సాంగశలీతలముద్గ ద్దృత్యే పంచ 

పీ తేనధావయేత్ | గుంజూామా[త్రం[ప్రచాతవ్య “మునుపానంపి 

బేదను | [తికట్నుతిఫలావై వ లజ్ఞాళుగిరికర్లి కా [అపానూర్ల 

శృ సురసా నిర్లుండీ కర్ట మాతతః। క్యాథమష్టావ శేవంతు 
పీయమానంహాలీమకమ్ | నాశ యేత్పక్యరోగాంశ్చ కామిలా 

పాన్లుకోఫజిత్ ॥ 

తౌ, శుద్ధిజేసీన పావరిసము శుద్ధి జేసిన వసచాభి ఇుద్ధిజేనిన గంధకము శుద్ధి జేనీ 
నహారిదళము శుద్ధి జేసీ నమణీశిల వీనిని సమ భౌగ ములుగ (గ్రహించి ఖల్వముననునిచి ఆ 

డ్ల'సరము చంద్ర ఉమ్మెత్త అనువానిర సముల చే ప త్యేక| ప త్యేకముగఒక్కొ్కొక దినము 

మర్తించి భావనచేనీ క ప్పెలోనునిచి ] రూము వాలు కౌయం|తమునవండి సాంగశీత 

అమన దిస్ ఖల్వములోనునిచి చే ప కౌబుబ కె నెమలి అడవిపంది మేక అఆఅనువాని 

చేదులచే ఫావన జేసీ పరిగింజలం తేసీ మాత్రలు జేసీ శ్రొం8ి- పిప్పలి మిరాయాలు కరక 

తాండ్ర ఉసీరికెలు అంతరదామర తెల్ల గం కున ఉత్తశేణి మంచితులని బావిలీఅను 

వానిని దినుసుయొకటింటికి కర్ణ (ప్రమాణము చొప్పున (గహీంచ ఉదకను బోని 

అస్టావశేషయుగ కషాయము కౌచి దీనిచే యాషఢమును శేవించిన హలీమకను కో 

మిల పాండువులు శోఫ మొదలగు సర్వరోగములు హరిం చును, 



న్లో! [కంథాంత శే] చొాలీమేకీ పాండురోగ చికిత్సా శారయీ 

ద్భిషక్ | 

ఈ, హలీమకమునకు సాండురోగ చికిక్సీశే జేయవలీ యును, 

ఇతీ (శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్థ పసౌడ పారా వారభోగవీవికపారీణ 

నిడిమామిడ్ భగిసస సర్నం|పదాయ “కొరాధ్య రామజేీక. శిమ్యోల్త తమ 

నమళ్నివాయసత్పు[త్ పవిత్ర ఈ శవితాచాతురీథుకీణ చై ద్యజన 
శిరో భూషణ నీలకంఠ కొట్టూరు బనవరాజ నామెభేయ 

(పణీత శీ బసవరాజీయే. ఆంధ తొత్సర్యనహీ తే 

కామిలానిదాన తొ్త్సాధ్యా పాథ్య-చచికత్సాను 

పాన పథ్యాపథ్య లతణయు క్షం, 

పంచమ (ప్రకర ణమ్, 



(నీర స్తు, 

బసవ లాజీయ ము, 

అ౦ (ధ తాత్పర్య ము, 

క 

ఎ--పుప్పమ [వక ర ణము. -- 
© 

న్లా! వృంపే[ద గామినంశంభుం నళ్యేశం భ_కృవత్సలమ్ | 
భూ బేశం లోకక-రారం నీలకంఠ మహాంభా జే | 

అవతరణీక, ఇపుడు (గ్రంధకర్త శనచే చేయంబడు నీ గంథమునందువష్ట్రప 

రణమును వచింపంబూని యది నిర్విఘ్న మ? పరిస సమౌ ప్తి ల్లి చెందుట క్రై తనకిష్టదే 

తయగు ఈశ్వరనమసా్కారాత్మక 'మంగళమునువృ శే పేం(ద ద -గామినం సంభుం ఆన 

శోకము'ే జేయుచున్నాడు, 

తాత్పర్యము, (శేషమైన వృషభము నెక్కి సంచారము సేయు వాడు సుఖక రుడ 

జగధీశ్వురుడు భ క్టలయందు వాత్సల్యముగలవాడు భూతములకు (ప్రభువు జగక్స్య 
ప్పీస్టీతిసంహారకుడు నగు నీలకంశుని చేను భబించెదను, 

న్లో; (సీంకంకవంశాళ్ట చంద్రమా బనవాహ్యయః | 

వమ స్ట్ వృషరౌజీయ మహంనె. మైద్య చీఖ్రామణీమ్!! 

తా, నీలకంఠవంకమెడి తీరసము[దమునకు చందుడై బసవరాజు అని పే 
రొ్కొనబడిన చేను వైద్య గంభయమలలో కడు శేష్టం బె న బసవరాజీయమనునీ[గంథ 

ముయొక్క మైదవ(పకరణమునో వచింపుచు న్నాడను, 

అనీతివాత వివరణము, 

న్లో! ఊర సవాతంశిరో వాతంపతుఘాతం చపార్శ (కమ్ | అర్లాంగ 

కంపవాతంచ హూ్యూరు_స్తంభ ౦ తధైవచ। కిక్క_నంకోణితం 

వాతం హ్యాన్లుంచ కఫవాతకమ్ | సాధ్యవాతం ధనుర్వాతం 

తిమిరం కంళవాతకమ్ | కాకచవాతం శీతవాతం నయనోదర 
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వాతకమ్ |! నాసావాతం ముఖావాతం వాగంచా వయవాం 

గకమ్ | జిహరంగం నరవాతంచ కర్ణ వాతంని రుధ్యచ | ఆమ 

వాతంచ త్యగ్వాత ముణువాతం తగైవచ |! అంగ(భమరాకం 

చైవ మలబద్ధ ంచ గుల్మకమ్ | మూూ(త్రబద్ధం బాహుకంపం 

న్య_ంధవాతంతభై వచ | ఆఢ్యవాతం విధూమవాతం విధూమం 
భోగవాతకమ్ | కటివాతంతు తద్వచ్చ శుక్ల వాతంచ పాంశు 

కమ్ | నంధివాతంస్క_౦|ధవాతం గుల్హువాతంత భై వచ ! మంద 

వాతంజాసువాతంజంఘావాతంచపాదకమ్ | కంధరంచాంగుళీ 

వాతమనులోమంవిలోమకమ్ | సు ప్రవాతంకోస్టవాతం వస్తి 

వాతంచ శుష్క_కమ్ | స్థానవాతం కుత్సీవాత మస్థివాతంచ 

మజ్జకమ్ | వ కాంగకంవ,ణవాతవసావాతకసంజ్ఞ కమ్ | ముథు 

వాతంతుదా వాతంశృఖలంస్పోటవాతకమ్ | స్నాయు[పసూతి 

వాతంచ స్యాజి క్రాతప్తూతక్షమ్ అగ్నివాతు తథానావన్నూ్నూ 

నర్వహీనం చఖంజకమ్ | కళావాతందండవాతం తతవాతంచ 

పంగుకమ్ | దధివాతం తధోన్నాద మరీతి ర్వాతనంజ్ఞ కా | 

తౌ, ఊోర్ధ కావాతయు శిరోవాతము వక్షఘాతవాతేము పార్శ్వ్వవాతము అనాం 

గవాత్ము కంపవాతము ఊరు _సంభ వాతము కిక్కిసవాతము ర క్షవాతము ఆమ్లవా 

తము కఫవాతము సాధ్యవాతము ధనుర్వాతము తీమిరవాతము కంఠవాతము కెక 

వాతము శీతవాతము నయనచాతము ఉదరవాతము నానావాతీము ముఖవాతము అవ 

యవారవాతము జిహ్వాంగ వాతము నర వాతము కర్ణ వాతము ఆమవాతము తగా 

తము అణునాతము అంగ భమణవాత ము మలబద్ధవాతము గుల్మవాతయి మూత్ర బద్ధ 

వాతము బాహుకంపవాతము స్కృ_ంథవాతీము ఆధ్యవాతము _భూమవాతము నినూ 

. వాతము భోగవాతము కటివాతము శుక్ష వాతము పాంకఘువాతము సంధివాతము గృధ 

వాతము గుల్మ వాతము మందవాతము జూనువాతము జంఘావాతము+ పాదవాతీము 

ఆంగుళీవాతము అనులోమవాతము విలోమవాతము సు_ఫ్రవాతీము కోస్టు వాధము 

వ_నీవాతము శుష్క వాతము స్టానవాతము కరక్నీ బాణము ఆన్టీనాతము మజ్జావాకయు 

ఏకాంగవాతమ వీణవాతీము వసావాతము మనూవాతము కుతవాతము శృంఖల 



ఏళ బనవరాజీయే - షష్ట వప్రకరణే 

వాతము విస్ఫోటవాతము స్నాయుకవాతము పనూతివాతము ఆజీర్ణ వాతము ఆతప 
"వాతము అగ్నివాతము స్వరహీనవాతము ఖంజా వాతము కళావాతము దండ వాతము 
తతవాతము పంగువాతము దదివాతము ఉ న్మాదవాతము అనవాతదోగములు యేను 

బదివిధంబులు, 

వాశాదిప్రకోప జనితరోగ భేదములు, 

శ్లో! నవాతేన వినాళూలం నకండూః నేషవావినా 
జాలి నకి తేన వినాఛర్థి కి నాజీ,శ్థేన వినాజ్యుర ః 1 

శా, వాతము బకోపించక నే కూల యు శ్రేష్టము బకోవించక సే దురదయు 

పెళ్యము బకోసించక నే వాంతియు అజీర్ణము లేకనే జ్వరమును గలుగడిని "తెలియ 

వలయు, 

వాతరోగ నిదానము. 

శ్లో! [మాధవనిడానే] రూతకీశాల్బలభ్యున్న వ్యవాయాలి ప్రజా 
గరైః ! విషనమూ దుపచా రాచ్చ దోపొ సృ క్సా)వణాదపి | 

లంఘన * ప్లవనాత్యద్వవ్యాయామాతివివేష్టనైః |! ఛాతూ 
నాంనంతయాచ్చిం తాశోకరోగాతికర్ననాత్ | వేగనంథార 

కాదామా దభఖిఘూతాదభోజనాత్ |! మర్శ చాథాద్దజో ష్రాలశ్వ 

శీఘ్రయానాది నేవనాత్ | 'జేహే (్రోతాంసిరిక్తాని వూర 
యి త్వానిలోబలీ | కరోతివివిధా౯ వ్యాథీ౯ సర్వాంగా కాంగ 

సంశ్రయాకా | సంకోచ పర్యణాం _న్తంభోభంగోస్టాంపర్య 

కామవి | రోమహార్ష :పలాపశ్చపాణిప్ఫష్టుశిరో _గహాః ఖాంజ్య 

పాంగుల్యకుష్టత్వం కోఫోంగా నామని[దతా | గర్భశుక్ల రజో 

నాశ, నందనం గా(త్రసు పతా | శిరోనా సావీ,జ([త్రూణాం 

[గ్రీవాయాళ్ళావి హుండనమ్ | భేదసో డా  రిచావేసో 
1 మోహత్చాయానఏవచ। మోటనంచయివగ్శీవాయా శ్వాస 

ఈ ప్రవచా ర్వధ్యాయా పాడతి విన్నెష్టవై 

| ముహుళ్ళాయాస వీనచ, 



| 

ర్యా 
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నర్వాంగతోదనమ్ | + ఏవంవిధానిరజ్ఞుపాణే కరోతికువితో 
నిలః | తతకోస్టా శ్రిలేదుప్టే న్నిగహో మూతవర్చసోః | 

హేతుస్థానవిశేపాచ్చభ వేవ్రోగవి కేషకృత్. సున్ని స్పుఖ 

యేద్రేహం సోప్టస్నేహంచ పాయయేత్ | యూూపెస్తైలే 

ర తే సామైః పయోభిస్స్ప్వరపసైరసైః 1 భోజయేందేచయే 
త్సిాద్యేన్న ృదుస్తేవా క్ష భేషశై: | శీరై ర్వా తారికై లంవా 

విజేచ్చుద్ధికరంభ వేత్ | 

తా, రూడ్ శీతలము అల్ప పమాణము ల ఘుత్వముగల యన్నమును భుజిం 

చుట కడుమెధున జాగరణ విషమోపచభారముల సేయుట దోషము అనగా కష వీల్త 

మలమూ, తౌదులను రక్తమును (సవింపంజేయుట దాటుట నదులయందీదుట మిక్కా 

టముగ మౌర్షమునడుచుట (కడు ఆయాసము జెందుట) దుముకుట మొదలగు కడు 

విరుద్ధ చేష్టల సేయుట రసరక్తైదిధాతువులు క్షయించుట చింత దుఃఖము రోగము 

అనువానిిని జెందుట మిక్క_టముగ కృశించుట మలమాత్ర ముల ఇంధించుట ఆమ 

మన---రసధాతువు దుష్టంబై వాతమార్లము నడ్డగించుట కౌాస్టాద్య భిఘాతము జెం 

దుల ఉపవాసముసేయుట వృాదయాదిమర్శము ల యందభిఘాతము గలుగుట ఏనుగ ,- 

ఒంచే గుజ్జము మొదలగువానిపెనుండి ఛూ మి పెబడుట ఈ మొనలగు కౌరణయుల ' 

నలన వాతము బకోపించి బలిప్టమై శరీరమునందలి రి_క్షములై న నాడుల వూరింపం జేనీ 
' సర్యాంగము చీని లేని ఏకాంగమునేని నాశ్రయించి నానావిధ వాతరోగముల 

జనింపంజేయు, మటియు 'సంధులయందు సంకోచము స్తంభ నము అస్థి సంధులయందు 

భిన్న ంబగునటుల క్లీం గగుర్పాటు తబ్బిబ్బుమొటలు చేతులు వీఫు శిరము అనువాని 

యందు పట్లు కుంటితనము పిచ్చుకోంటితనము కుబ్టల్వేము. అ.గములయందువాఫు 

నిిదాభంగము గర్భయుధరిం చకుండుట శుక రజోర _క్రములునశించుట శరీరమువణు 

కుట శరీరము మొద్దుబారియుండుట కేళపదేళము కణత లలాటము అనువానియందు 

పగులుట (ఘా జీంద్రియమునళిం చుట చేత్రయుల దృష్టి లేకుండుట అొమ్మడుచు 

కొనట మెడ _స్తంభించుట పెదవులు దంతములు కంఠము మొదలగు వానియందుపగు 

లుట నూదులవేభాడుచునటుల పీడ ఆవ్షేపవాతము మోహము ఆయాచము గలు 

గుట మెడయీడ్చికొనుట శ్వాసము' సర్వాంగము "వేదన (పార్ళ పమలయందు కూల 
క్ 

mm...) 

{ పార్ళ పకూలం (భ మోమోవాః కనోతీ కవీవో నిలః, 
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మోహము) గలుగుట ఈ లక్షణములు వాతే పకో పమువలన గలుగు కోపా శీతవా 

తము దుష్టంబెైన మలమ్మూత్రేములు. చడ్డగించు, మబీయు |పకోవీం చిన వాతము 

'కారణస్థాన భేవములవలన నానావిధ వాతరోగముల గలుగంకేయు వాతఠగోగికి 

కోమలములగు (ద్రవ్యములచే శ రీర సౌఖ్యమును గలుగం జేయంటయే గాక ఊస్తమలగు 

స్నేహ (ద్రవ్యముల పానమును * యూవము.తె లము ఘృతము ఫుల్ల నిదవ్యములు పౌలు 

'స్వరసములు రసవి శేష దవ్యములు. అనువాని భోజనమును స్వేదన| కియను మృదుకర 

(దవ్యయులు న్నేహముఅనువాని లేపనమును లేచనమును కీరయు “వా తౌయరి తై లము 
ఆఅనువానిశేవనను జేయింపవలయు. ఈడఉపణారముల చే వాతరోగము శమించు. 

ఇవి యవాతరోగము నకు సామాన్యోపచారంబులు, 

న్లా॥ [ఆయుశ్వేశచే] పార్శస్థానవిశేపూచ్చ భవేద్రోగ విశేష 
కల్ | థనురాదిర సాధ్య స్తు ద్యంద్గలకుణ స్త నథా |! 

ననామానురూవపేణ లి=గభే డాద్యినిర్లి కేల్ | 

సుద్ధ వాత హూతంవతుం కృ చ్చ/ సాధ్యతమంవిదః | 

హను స్తంభాక్థి తారశ్నెప పథఘా తాతతానకాః | 

కాలేనమహతా సాద్యా హ్యా సాధ్వాశ్నచిరంగ తాః || 

తా. ఒకపార ఎ వము న్యాళయించియుండం వాతము ధథనురాదివాతములు 

ద్వంద్వ వాతము స్థారే శామానుసలమవలన లక్షణములవలన అ సాధ్యములనియు 

శుద్ధ వాతము (అనగా ఏకదోషజనిళ వాతరోగమ) వలన" జనించిన పకవాతము 
కష్టసాధ్యమనియు హను స్తంభము ఆర్తీ తము ఆశ్నేపకము పశఘాతము ఆపతౌన 

కము ఆనువాకగోగమయులు 'కొల్మకమము “మోదట సాధ్యంబుల నియు కడునీర్ణ “కోల 

ముండి అసాధ్యములనియు తెలియవలయును, జ్వరముతోగూడిన నకాళద వాత 
లత్షణముల వచించేద,) 

థధూమవాత లశ్ణము, 

నో [మాధవనిదానే] విషూ.-చికా వాంతి విదాహ కాళ్చజ్యనో 

తితృస్ఞూ ప్యతీసారకశ్చ | పి _కీంచమూర్చా భగమణంవికా 

రో ధూమంచవాతంతు వదంతితద్దాః! 

* యూషమన పెసలు ఉలవల మొదలగువానికటు. 
ర 



వాతరోగనిదాన లవణ చికిత్సాదయః, 253 

తా, విషూచి వాంతులు శరీరమునవిదాహము కడుదస్పీ! అతీసారముగలు 

సట పిత్తము |ప్రకోపించుట మూర్చ 'భ్రమగలుగుట . ఈలతమణములతోడ జ్వరమ్యును 

గూడి శరీరము తేలుఫుచారియుండిన ధూమవాతమని ఆయుశ్వేదవేత్తలు వచించె 

దరు (దీనియందు పంచవ_క్త్రరసమును సేవింపవల యును, ) 

ధూమవాతేమునకు |క్రిఫలాదిమార్ల ము, 

న్లో! వరండతై లం|త్రిఫలా గోమూ(త్రంచి త్రకంవిషమ్ | 
ఏకవమూనంఘృు తై ఃపానం ధూమవాతంపనాశ యేత్ ॥ 

తా, కరక్కాయ తానికాయ ఉనసీరికెపప్పు చిత్రమాలము ఆతివస వీనిని 

సనుఫాగములుగ చూర్షము చేసీ ఆముదము గోమూత్రము చేయ్యి అనువానిలోగలిపి 

ఒకమౌాసము సేవించిన భూమవాతము హరించు, 

విధూమవాత లతుణము, 

క్షీ! [మాధవనిడానే] శరీశేతువిదాహశ్న జ్ఞురస్యోత్మ్క_టనంభవః। 
శిరళ్య్శూలంర క్ర నేత్రం వధూమంవాతకంవిదుః | 

తా, శరీరమువి దాహించుట శిరమునొచ్చుట న్నేతము లెజ్జగనుండుట ఈల 

తణములతోడ ఉత్కొష్టమెైన జ్వరముగలిగి శరీరమున తెల్లని పొట్టు రాలుటయే 

విధూమవాతమని తెలియపల యు, గా 
శ 

విధూమవాతమునకు వాతారిరనము. 

శా! అహ్రభాగారనస్యాపివిషంతినో_న్తధ్రైవచ | గంధకన్యత భై ఇ 
ఘ్టైకట్య్నుతయపల(త్రయమ్ | వహ్నిష్మతకముస్తానాంవచాశ్వ 

గంధయారపి | "లేణుకావిమకుస్టా నాంపిప్పలీమూలకన్యచ 

ఏశైకంతుభ వెద్భాగమిం[ద్రదారో, సృథై వచ చతుర్వింశద్లు 

ఇనా (త్రవట ఆచణ కాకృతిః | వాతొరిరననా వూయంవిధూ 

వాతనాశ కమ్! 

తా, శుద్ది చేసీ నపాదర సము రీ భాగములు కలిలేమూడుదినములు నాన" 

ఎండిం-చిన విషముప్పిగింజలు రి భాగములు శుద్ధి జేసిన గంధకము రి భాగములు శీ 

ఠిపీస్పలి మిరియాలు కరక్కాయల బెరడు తానికాయల బెరడు ఉనసీరి కపప్పు చి 
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మాలము ఆకుషతీకె తుంగముస్తైలు వస + డొమ్మడోలుగడ్డ చేణుక్లలు శుద్ధి జేనీన 

వసనాఫ్స్ చెంగల్యకో ను పీప్పలీమాలము పాపటవేరుఅలువాని చూర్ణ ముదినుసుయొక 

టింటికి ఒకొ,_క భాగము ఇటుల వాని నెల్ల గహీంచి యందు బెల్లము 24 ఫాగ 

ములు వై.చి బాగుగమర్చిం చి శనగగీంజలం జేసీ మొతలుజేసి యందొకచానిని ఆవు 

నెయ్యి మిరియముల చూర్షము అనువాని యనుపానముతో శేవించిన విభూమవాతము 

హరించు. ఇదియ నాతౌరిరసనమనబడు, మటియు నీరసమే యెనుబదివాతేముల 

హరింపం జేయ. నని గ్రంధములయందు జెవృంబడియున్న దె, ) 

ఏకాంగవాత లవణము, 

శో! [మాధవనిడాచే] వాతాధికం జ్వరవిదాహ వికారకం దేహో 
తిదుఃఖగతిపీడితవాంతివోపుం | శుప్కా_ంగకంచళిర సోభ )మ 
ణంత్వుతంచ నీ ననంమలనిక*థ నకుషీ చాహమ్ | 

శా. వాతము బకో పించుట శరీరముమండుట శరీరమున వికౌరముగలుగుట 

శరీరమువణుకుట నొచ్చుట నడుచుటకుశ క్తి లేకుండుట వాంతీగలుగుట అవయవ 

ములు ఎండుట తలదిరుగుట తుమ్ములుగలుగుట కారియుమివేయుట మలము వెడల 

కుండుట కడుపులోమండుట ఈలకుణమలతోడ జ్వరమునుగ లిగి శరీరములో సగము 

వాతవూ6ంతముగ నుండునదియే ఏకౌంగవాతమని తెలియవల యు (ఇదిఅ సాధ్యము.) 

ఏకాంగవాతమునకు స్పర్శ్మారిరసము, 

శ్లో! రనభాగో ధ వే చేకోగందకా ద్విగుణా్ మతః | ద్వాదశ బహ 

బీజానాంనిపతిందో న్తథై వచ | (తదిదం కాంజి కేజీ పా పథక 

యేద్విషతిందుకాకా | ఏకీకృత్వత శ్వూర్లం మభునాలోద 

యేత్తతః | స్ని స్థ భాం జెనిధాయి-థధాన్య రాక 'వినిటీపేత్ 

యాసాదూగ ర్ల ఏంతేత _స్తన్యఖాదయేద్లుళికాద్యయమ్ 1" వకొం 

నవాతమత్యర్థంఖంబకం చవివర్ణ యేల్ పణ్బాసేనతుసే సేవేత 

ర సంస్ప ర్నారి కాహ్యయమ్ || 

వ శ్రా, శుద్ధి చేసినర'సము 1 భాగము క ద్ధి జేసి నగ ంధకము2 భాగములు మోదుగ 

)లు 12 భాగములు కలిలో మయూడుదినములు నాన బెట్ట బడిన మప్టి గింజలు 12 

en _ 

f దొమ్మడ్ లునడ్డయిన "పెన్నేరుగడ్డ, 
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భాగములు ఇటుల వీనినెల్ల ఖల్వముననునిచి చూర్షముజేసి లేనెలో కలిపి నున్నని 

(కొ_త్తకుండలో నునిచి ధాన్యరాళిలా నొకమాసంబిడి పిదప యందు రెండుగుళి 

కెలచొప్యన 6 మాసములు సేవించిన ఏకాౌంగచాతము ఖంజక వాతము పారించు 

ఇదియ 'స్పర్శారి రసమనంబడును. (మజియు ద్లీనియందు వాతాదిరసము నేని రస 

కరూ-రము నేని సేవింపందగు.) ఎ 

కఫవాత లక్షణము, 

న్లో! (మూధవనిదా నే] "దేహాశోఫోద్వర  _కార్గ్యంకానళ్చహ్యూల్ప 

భామీతా |! చేహాస్తూలంచవహతిక ఫవాతన్యలకుణమ్ | 

తౌ, శరీరము వాచుట శరీరము కృశించుట హీనస్వరము గలుగుట శరీరము 

న్గూలించుట ఈలక్నణములతోడ జ్వరము దస్తుగలుగ్గటయే కఫవాతమని "తెలియ 
వలయు, 

కఫవాతారి రసము, 

త్ల మృతసూతంతీక్ష కాంతం తాళంమాథీ. క గంధకమ్ 1 తుల్యాం. 

గంమర్ష మేత ల్వేవాతా రేశార్ష )కోద్భ వై 8] భృంగ చైః కాక 

నూచ్యు ఫ్థఃగిరికన్హ్యా(ద్రవైర్లి నమ్ మ్య్టతం ఫభాండగరుథ్యా 

పచేన్టుందాగ్నినాదినమ్ | వ్యోపాగ్ని గంథకవిహం నూరణా 

భయట్టుకణమ్ |, సమాంశం చూర్ణితంమి[శ్రం తుల్యాంశ, 

పూర్వపాచితమ్ | (తిదినం నుర్ధయేద్హా?నై ర్నుండీ  నిర్ణుండ 

భృంగజై ః ! అష్టగుంజూమితంఖాదే క్క_ ఫవాతనికృంతనమ్ | 

తా రస స్థృయ లోవాభ స్మము కాంతభస్థయు కుద్ధి జేసిన తాళకము హౌన 

మా కీ కభస్మమయు శుద్ది జేసిననంధకము వీనిని సమభాగములుగ (గహీంచి ఖల్వమునను 

నిచి ఆముదపు చెట్లు అల్లము గుంటగలగర కోచాకు తెల్టగం కన అనువానిరుసము 

లతో -ఒకొొ_కదినము (ప త్యేకప త్యేకముగమర్షించచి ముద్దజేసి కుప్పెలోనుని-చి -వీల 
మన్ను లేపనము జేసీ (కమ్మ పకౌరము మందాగ్నిలో ఒకదినమువండి సాంగశ్రీతలమున 

దీనీ ఖల్వములో వె చి చూర్షము జేసీ దానికి సమముగ శొంఠి పిప్పలిమిరియాలు, చిత 

"మూలము శుద్ధి జేసిన గంధకము శుద్ధి జేసిన నాళ్ళి కందగడ్డ కరక్కాయ శుద్ధి బేనిన చెలి 

గారముఅనువాని చూర్ణ మునుకలిపి బోడతరము వావిలి గుంటగలగర అనువాని రస 



ఇరగ బనవరాజీయీ షష్ట ప్ర్కకరశణే జ 
కప 
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ములతో 8 దినములు మదికాంచి రి గురిగింజల ౦ జేసీ మాత్రలు ేని యిందొక దానిని 

అనుపాన విశేసములతో సేవించిన కభవాతము హారించు, 

జిహారంగ వాత లక్షణము, 

న్లో! [మోధవనిదానే] జిహా్టంగ బంధనం దోపోజ్యరతృ స్టా పరిథి ) 

మమ్ | మూక బాథిర్య తాపంచ జిహ్మాంగవాతలతుణమ్ | 

తె, దప్పిగలుగుట త బృిబ్బులాడుట మూాగతనముగలుగుట చెవు వినరా 

కుండుట తాపము గలుగుట ఈలక్నృణములతోడ జ్వరముగలిగ నాలుక లోనికీడ్చి 

కొ నుటయ్ జిహ్వాంగ వాతమని "తెలియవల యు, 

జిసా్టంగ వా తొంకుశ రోనము, 

శ్లో! సూతంపుచపలం(ప్రో_క్షంపలంస్యా త్తామభన్మకమ్ | జంబిరా 
ం|దవై పిష్టంసూతతుల్యంచగంధకమ్ | నాగవల్లీర మై పిష్టం 

"కాచేవిష్టం (పకల్పయీత్ రుధాలఘు పు శుపాచ్యంత్యూప 

కేవసుమి [శ్రితమోజి హంగ కంపవాతారో భకుయే త్త ద్విగుంజకం౦ | 

3 

శా, కుద్ధికేసినరసము ఫ్ పలములు తౌముభస్థుయ 1 పలము శుద్ధి చేనినగంధ 
కము 5 'పలములు ఇటుల వీనిని (గ్రహించి నిమ్మపండ్ల రసముతోను తమలపాకుల 

రసముతోను మడికొం చి గాజాకుెప్పెలోనునిచి చీలమన్ను లేపనముజేనీ లభు పుటం 

విడి సాంగకీతలమునదీనీ కుల్యముననునిచి మరల మదికంచి దాని కినమముగ కొంటే 

పిప్పలి మిరియాలు అనువాని చూర్లమును కలిపి యందు రెండు గపరిగింజల యొత్తును 

"నీవీం-విన జేహ్వాంగ వాతము కంపవాతము నళించు, 

స్క_౦ధవాత లతణము, 

న్లో [మూధవనిదా నే] సం తాపంద్భ ఫీ హీ నాంగంశిరోభ )మణకం 

పనమ్ | సజ్వరంళూలికంఠశ్చస్క 0ధవాతన్య్వలవ.ణమ్ || 

తౌ, శరీరము వెచ్చగనుండుట చే త్రయమలు కనుపడరుండుట ఆంగములు 

గానములై యుండుట తలదికుగుట శరీరమువణుకుట ఈలత్షణంబులతోడ జ్యరమును 

+లిగి కంఠ మునుళూలించుట స్క_ంధవాఠమని తెలియవలయు, 
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కంధర వాత్ లతణము 

[మాధవనిధా నే] దాహుశుష్కా_6గశోఫంచతం(దాని[దామ 

' తీభమః॥। _ జ్వరతృష్టా పికారోయం వాతకంధరలకుణమ్ | 

తా, తాపకు గలుగుట శరీరముకృశించుట అవయవనములువా-చుట తం(ద 

నిదుర గలుగుట తచ్చిబ్బులాడుట దప్పిగలుగుట ఈ లతణములతోడ జ్వరముగలిగి 

“మెడకొంకలు నొచ్చుటయే కంఠర వాతమని "తెలియవలయును, 

స్కృంధవాతమునకు వాతముద్దర రసము, 

న్లో భుద్దళూతం విపంగంధంటంకి ణంచమనళశ్శిలా 1 ఛూ రవీజం 

నమంఖ త్యేహంనపాదిరశే సేనచ | మర్జితంకజ్జలీంక్ళ తా శరావే 
నంఫుకుపచేత్ | స్నుహీఖీ శేణనంమర్ష్య మత్స్యపి సనభెవ 

య్త్ | గుంజామా(త (పడాతవ్యం స్కంధవాతవినశ్యతి! 

తా, పాదరసము వసనాఖి గంధకము వెలిగారము నుణిశిల ఈమె త్లవిత్తు 

లు వీని నెల్ల శుద్ధి జేసీ సమభాగములుగ ఖల్వముననునిచి హంసపాది యాకరసముతో 

మర్దించి ముద్దచేసి మూకుళ్ళలో నునిచి చీలనున్ను లేపనముజేసీ చాలుకౌయంత 

మున నాలుగ రగాములువండి సాంగశీతేలమునదీసీ మధల ఖల్వమున వె చి జెముడు 

పాలతో మర్దించి పిదస చేపణేకుతో భా వనజేనీ గురిగింజలం లేని మొశ్రలుజేని 

అనుపానవిజశేషములతో జశేవింపుచుండిన స్కు_0ంధవాతము (కంధరవాతము వరిం 

యను.) 

స్మ_ం౦ంధవాతమునకు ఇం[దవారుణికాది ఘుటికలు, 

న్లో! ఇం[దవారుణి కామూలం మాగధిగుడనంయుతేమ్ | 

ఛతయే తృర్ష మా(త్రంతు న్క_౦ంధవాత హరంభ చేత్ ॥ 

తా, షాపర వేరు పిప్పళ్ళు అనువాని మార్జము లో బెల్లము కలిపి బాగుగ 

మర్గెంచి కర్ష (ప్రమాణము సేవించిన స్క_ం౦ంథవాతము (కంథరవాతము) వహారించును, 

' పాతవాత లక్షణము, 

[మాధవని దానే] మోహనం ఘాతతం[దంచ జ్వరళ్ళూల" 

చ కంపనమ్ | అవీళ్ళూలం కర్మ శళ్యూలంశిర ళ్య్ళూలం చగువ్యూ 

కమ్ | కటిళూలం పాదభూలం పాద వాతన్యలతుణమ్! 

9 
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తా, మోహము శరీరము బోట్లు తంద కడుపులో కూల వణుకుగలుగుట 

నేత్రములు శాౌవులు శిరము మర్మస్థలము మొల అనువానియందు కూలగలుగుట ఈ 

లక్షణముల తోడ జ్యురమయుగశిగి పాదములుశూలిం చుటయే పాదవాతమని తెలియ 

నలయును, 

పాతవాతమునకు స్వచ్భందనాయ రనము. 

న్లో! మృతసూతం మృతంలోహం గంధకం 'తాళమావేకమ్ | 

పభ్యాశృ్ళంగీ విపంత్య్యూప. మగ్నిమదంచ టంకణమ్ | 

తుల్యం ఖల్వే దినంమర్ల న ముండీ నిర్లుండిజ[ద వై ః | 

ద్విగుంజ వటి కాంకాభే శ్వాదవాతం వినశ్యతి | 

శా, రభ స్మము లోహభ స్మము శుద్ధి జేనీన గంధకము కుద్ధి జేసిన తాళ్గకము 
సేమమాశీకభస్మయు  కరక్మాయలు కర్కాటకళ్ళంగి శుద్ధి చేసిన వసనాఖి 

ఫొంఠి పిప్పలి మిరియాలు నెల్లి కుద్ధి జేసీన వెలిగారము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్య 

మున నునిచి బోడతము చావిలి ఆనుశానిరసములతో ] చీనము బాగుగ మర్చీంచి 2 

గురిగింజల ౦ తేసీ మా త్రలుజేసీ అనుపానవి శేషయుతో నేవింపుచుండిన పాదవాతీమ 

హరించు, (మజియు నీబాతమున రనకర్పూరము ఉవ్పీ పరంగి చెక్కు. అనువాని 

యోగమును కూడా సేవింపందగును.) 

మధువాత లక్షణము. 

న్లో [మాధవనిదానే] జ్యరః పాుడుశ్చహీక్కా_చ _ నాసికాకుసు 

మంతథా | చేహక్షంశూశ్సిరః కండూః క ఫ స్యాన్మిధువాళ శే! 

తా, శరీరము. పాండువర్షముగ సుండుట యెక్కి_శ్ళుగలుగుట ముక్కున 

"సెత్తురుగారుట శరీరము. శిరమున దధురదగలుగుట దగ్గుగలుగుట ఈ లమణముల 

తోడ జ్వరముగలిగి నోరు తీపిగనుండుటయే మధువాతమని తెలయవలయును, 

మధువాతహర ఘుటికలు, 

వ్ల || పిప్పటీ పిప్పలీమూలం పిింగులంచ కిలాజతు 

గుగ్గులుం వర్గమానంవా మాత్నీ కేన గుడేనవా |. 
పథ్యాశుక్యం మృతాక్యాథ' పిష్పలీ చూర్ణ మి|శ్రితమ్ | 
భత మే నిష్క_మాతంత్రు మభువాథం వివాశయేత్ | 
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తా, పిప్పలి మోడి శుద్ధి జేనిన యింగిలీకము కర్పూరశిలా జిత్తు కుద్ధి చేనీన 
గుగ్గి లము ఆముదము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వమునవై చి అందు తేనెగాని బెల్ల 

ముకలిపి మర్దించి నిష్క_ పమాణమం లేనీ మాత్రలు జేసీ యందొక దానిని కరక్కాయ 
కొండి తిప్పతీగ అనువాని కపాయానుపానములో విప్ఫలిచూర్ల ము కలిపి సేవించిన 

మనువాతము వారించును, 

వ_స్తివాత లశ్ణము. 

శ్లో [మాధవనిడానే] + నజ్యరంచాగ్ని మాంద్యంచని[ద్రాభంగవి 

దాహకృ్ళత్ | మహాోవరోధనం దుఃఖం శిరోభంగః పరిభ) 
మః | అతిమూ ర్చాతి నీశంచ న_స్తివాతస్య లతణన్!! 

తా, అగ్ని మాంద్యము గలుగుట తేక కడుపులో మండుట నిదుర రాకుంకుట 

వీవావాముగలుగుట శరీరము మిక్కు_టయుగ బద్దగించుట కడుపునొప్పలు తల నొవ్పీ 
గలుగుట తలదిరుగుట క కుమూర్చృగలుగుట శరీరము కడుచల్ల గనుండుట ఈ లక్షణ 
ములతోడ తీ వజ్వరముగలిగి పొ_ల్రీకడుపు నొచ్చుటమే వ న్తివాతమని తెలియ 
వలయును, 

వ_స్ఫివాతమునకు నచ్చుంద బై రవ రనము, 

న్లో శుద్ధ సూతం విషంచా భం 'హీంగుళం బలితాశకమ్ | 

తుల్యంతుల్యం ఖల్యమభ్య శీ పేన్ఫర్ష ర్య దిన్మతయమ్ | 
వాం + XY అకు మూర్ష కృత్యా తతోడేయం మత్స కూర్లు వరాహాశే | 

వీ ల్తేదిన (తయం భావ్యం మావతమాద్దా?)ను పానతః | 
వ_స్తివాతం నిహంత్యాశు చాత్యు గం నాశయే ద్ధ్రవమ్ | 

తా, శుద్ధి చేసీ నర'సము శుద్ధి చేసిన వసనాఖి ఆభ కభ నము శుద్ధి చేసన ఇంగిలీ 
కము శుద్ది చేసిన గంధకము శుద్ది చేసిన తౌళకము వీనిని సమఫాగములుగ ఖల్వములో 
నునిచి వాంసపొదియాకు కపషూయముతో మూడుదినములు బాగుగమర్చి ంచి కుక్కుట 
పుటంబిడి సాంగశీతలమున దీనీ ఖల్వమునవై చి చూర్ణ ముజేనీ చేప తాబేలు అడవి 
పంది అనువానిచేదులలో (పతీడానిచే ఒక్కొౌకదినమచొపన మూడుదినములు 
భావనచేసీ మావ ప్రమాణమం శేసీ- మ్మాశలుజేనీ, అల్ల పుగసానుపానములో సేవింప 
చుండిన అత్యు(గమెన వ_స్టీవాతయు హరించును, 
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శ్లో! ముతఘాతశ్చ జార్చల్య మన్న బ్వేషో విశారితా | 

అగ్నమాంద్యం జ్వర త్భ స్టా తత వాతన్య లశ్నణమ్ | 

తా, స్వతము తృయించుట అన్న ద్వేషము శరీరమున వికారములు 

మూంద్యము లేక కడుప్రులోమంట దప్పి గలుసకు ఈల క్షణముల తోడ జ్వరము 

త్రరుచుగ తుమ్ములుగలుగుటయే కుత బాతమని తెలియవలయు, (ఇది హరిం? 

రసకర్పూరము నేని వాతారిరసము నేని సేవింపవలయు. పెజెప్పబడిన పదకొ 

జ్వరవాతములు వానిలో కుభకర'నాడులు గలిగియుండిన సార మని నెలేం 

తింపవలయును, 

శృంఖలవాత లవణము, 

[(మాధవనిథానే] చేహాంచపాండుశుష్క_ం౦చ. ని్నిదానా 
రోవ్యథా | వాంకిర్టి కా_ దవిక్ఫో టశ్ళంఖలవాతలకుః 

తా, శదీరము పాండుర వర్ష ముగ నుండుట శరీరముకశిం చుట నిదుర 

డుట్స తలనొ-చ్చుట వాంతులు | ఎక్కళ్ళుగలుగుట ఈ లతణములతోడ శరీర 

కంతులుకట్టుటయే శృంఖల వాతమని "తెలియవలయును, 

శృంఖల వాతమునకు (తిగుణాఖ్యర నము, 

నో శుద్ధ సూతం విషంగంధం బాభ )కం బాన్లు వేతనం స్త 

భావ యేళ్ళ ల్యే హోంసపాదిర సై స్తథా | కాచకుప్యాన్ని వే 

తకుక్కు. టే వ్రేటపాచికమ్ | ఛభావితం మత్స్యపి_ప్తన దగు! 

భశుయెత్సడా | అనుపాన విఢేపేణ ఛృంఖలవాత నాశ నక 

పథ్యంతీ.రోదనం దేయంనారి కేళ జలవృతమ్॥ 

తా, మద్ది జేసిన రసము కద్ది జేసీన వస నాభి కద్ధ జేనీన గంధకము అ; 

భస్మము ఆన్హువేతనము. వీనినెల్ల నమభాగములుగ ఖల్వములో నునిచి హంస 

యాకురగమున రెండుదినములు మర్షించ్చి గాజుకుప్పెలో నునిచి కుక్కు_ట పుటం 

సాంగ' శీతలమునదీసీ మరల ఖల్వములో నునిచి జేపచేదున ఫావనచేసి రెండుగురి 

అంతేసి మ ౫ త్రలుజేసీ యందొక దానిని వసకపాయముతో , చేని ఒరగొమ్మ మె! 
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రసము మిరియాలు అనువానితొ నేని సేవించిన శృంఖల వాతము హరించును, దీని 

యందు పాలఅన్నమును “జెంకాయరసముతో తడబడిన. యన్నమును భుజించుట 

పథ్యకరంబు, మటేంము నిళ్ఫుంఖల వాతమున రసకరయ్పూార మును అనుపానముగ 

(గ్రహింపవలయును, . 4 

విస్ఫోటవాత లతుణము.. 

న్లో! (మాధవనిదాశే] దేహన్య ఛ్ర)ిమణంచైవ హీక్కాతీవ శీరో 
ఛ/మః | చే తశూలంమహారోగో విస్ఫోటవాతలతుణమ్ | 

తా, శరీరము తిరుగుట ఎక్కిళ్ళుగలుగుట మిక్కు_టముగ తలతీరుగుట “నే 

రకములు కూలించుట కడుపీడగలుగుట ఈలతణములతోడ; శరీరమున మంటలు 

చెమటకాయగలుగుటయే విస్పోటవాతమని తెలియవలయును. ఈ వాతము హరిం 

చుట కై ళృంఖల వాత చికిత్స నే చేయవలయును, మజియు రసటాబ్బ చేయవలయును, 

స్నాయకవాత లతుణము, 

న్లో [మాధవనిడానే] చేహనస్యస్సుటితంఫపుంసాంస్యాంగనై. | కల్య 

వీడనమ్ | చేహసోఫో నేత్రళూలం స్నాయువాతన్యలత.ణమ్ | 

తౌ. అంగములు నొచ్చుట శరీరమున పీడగలుగుట శరీరము వాచుట "నేత 

ములు నొచ్చుట, ఈ లతణములతోడ శరీరము పగులుటయీ స్నాయుకవాతమని 

తెలియవలయును. 

స్నాయుక వాతమునకు పంవాననర లము, 

న్లో॥ మృతసూతం తథాగంధం కాంతం చాభ/కమేవచ | తావ 

భస్థ్రమృతం సమ్యక్ నిప్కా_ర్థం శిఖతుత్ధకమ్ | సింథువారన్య 

భృంగన్య పష్మ్యతచ్లూర్మం పల[తయమ్ 1 ఖాదిరం ద్విపలం్నవై ౩ 

సర్వంనం చూర్ష నిట సేత్ | స్నిగ్ధ చాండేవినివీప్వ్య ద్వి కాలం 

భతుయేత్సుధీః | నిప్కార్ధ మాత్రం సేవేత పథ్యం తశౌాదనం 

హితమ్ | లవణ వమౌరకాన్లూని వర్ణయి త్యాని శ్సేవయేణ్ | 

చిర కాలనముద్భూతం పవాతంస్నాయుక సంజ్ఞ తమ్ | నాశయ 

న్నా(త్రనంచేహో ము_క్షకం చూరగా ఇవ "| 
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శా, 'రసభస్మము కుద్ధిజేసీన గంధకము కౌంతభస్మయు అభకభస్మ్రము ఇంద్ధ 

తౌ మభ స్మృము ఇవి డినుసుయొకటింటికి నాలు శేసీతులము శుద్ధిజేసీన నైలుతు ట్హేయు 

అర్హ నిహ్క|పమాణము వావిలియాకూచూర్ల ము గుంటగలగ రాకుచూర్భ్ణమయు చండ 

క్కు చూర్షము ఇవి దినుసుయొకటింటికి 2 పలములు ఇలుల వాని నెల్ల నేకమజేనీ 
మర్దించి నున్నని (కొ్తకుండలో నునిచి సాయం! పొతే 8 కొలముల అర్ధనిష్క-_| పమా 

ఇము చొప్పున ఉఊష్ణోదకముతో శేవింవుచుండిన చిరకౌలముగ బాధింఫుచుండువాత 
కంతులుహాకించి శరీరము కూసమువిడ-చిన పామువ లె నగుదీనియందు ఉప్ప కౌరము 

పులుసు మైధునము మొదలగువానిని వర్జించి మజ్జి గయన మును భుజించుట పధ్య 

కరము, 

స్నా యుకవాతమునకు భుజగ రాజదూర్లము. 

శ్లో! తాపన దుమమూలన్య త్వక్య్ళోప్యాచూర్షి తావునః | (కమా 
_త్తదర్ధం మరిచం తవర్గంచ లనంగకమ్ |! నర్వం సమాంశేకం 
చూర్ణం శర్క_రానహితంభ జేత్ | ఉష్లోద "కేననంమిశ్రమథవా 
భఘృతసంయితమ్ | నవాతపిటకా౯ హంతివివిథాక- వాతనంభ 

వాక్ | నాశయేన్నా(తనంచేహోము_కృకం చరారగా ఇవ ॥ 

తా. గారవేళ్ళచూర్భము 1 శేరు మిరియపుచూూర్లము శ్రే శేరు అవంగపు చూ 

రఘు 1 శేరు ఇటుల వీనినెల్ల చేకము జేసీ దానికి సమముగ పంచదారగలిపిసాయం 

(పాతఃకాలముల బూట ] శ్రే తులము చొప్పున ఉస్తోదకనుతో చం లీకఆవుసే 

తితో-నేని సేవింపుచుండిన వాఠరమువలన బుట్టిన నానావిధవాతపిటికలు వార్ంచి 

శరీరము కూపమువిడిచిన పామువలె నగును, (మణియు నీచూర్ష్మ సేవన "కాలమున 

వూటకు రెండు వీసములయొత్తు పచ్చకర్నూరమును గలిపి నేవింపవల యును, 

గృ్మథవాత లతుణము, 

క్లో! [గ్రంథాంతిశే] స్టలనం వాతశోఫాచ కరపాద విడాహకృత్ | 
స్వేవోమూర్చాభ0ిమ_నృష్టా గృధివాతన్య లక్షణమ్ | 

తా, కరీరసు వాతవూరితమేగ నుండుట శరీరమువాచుట చేతులు కాళ్ళు 
ళ్ ఇతి = )ండుట చెకుట మూర్చ తబ్బిబ్బుమాటలు దప్పిగలుగుట ఈలమణములతోడ ఇంది 
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యము స్ట లనంబగుటయే గృ్మథవాతమని తెలియవలయును, దీనియందు వూర్తచం: 
(చోదయము నేని చింతామణిరసము నేని సేవింపవలయును) 

గృధ్య్ర)వాతమునకు (దామౌది ఘుటికలు, 

శ్లో! (సిందూరమణిదర్చణే] (దాతా యస్టికర్ణూర  మేలాత్వక్స 

(త్రశేసరమ్ | మధుకులీచందనంచ ముసలీకందమేవచ ! వి 
యాళుమజ్ఞానంతుల్వం న రా్ర్టాంశం జాతికాఫలమ్ | సింధంా 

రమష్ట భాగంచ నవనీ బేన మిశ్రితన్ | మహావీర్యకరోవృద్ధిం 
వనితా శతనంగమమ్ | 

తౌ, (చాక్షపండ్లు అతిమభురము ఖర్టూర పండ్లు ఏలకులు లవంగవు చెక్క 

ఆఅకుష తిక నాగశేసరములు చేసె తం గేడువిత్తులు (శీగంధము "నేల తాటిగడ్డలు 

"మొరలిబంక వీనిని సమభాగములుగ (గ్రహించి వానికి సమముగ జూజికౌయలు 

ఎవానికన్ని టేకి కనిమిదవభాగము సీందూరముగలిపి ఖల్వమున మద్దంచి ఆసిందూ 

రములో (పాతఃకౌలమున చిన్న (పమౌణము సాయం కెలమున విన్న[పమాణం 

బుండునటుల మొ త్రలుజేని వానిని అవువెన్నతో 1 సంవత్సరము 'సేవింపుచుండిన 

నష్ట్రవీర్యదోస.ము వారించు వీర్యవృద్ధిని చండవృద్ధిని సూణుగురు స్ర్రీలతొ రమించు 

శక్తిని గలుగం జేయును, మణియు దీనిని పేవించునపుడుఆవునూనె పులుసు శ్రీ 

సంగమము ఈ మొదలగు వానిని వర్షించి మధురావోరముల సేవింపవల యును.) 

పొంగువాత లక్షణము, 

శ్లో స్టలనం పాయుమే(థోచ కరపాద విదాహకృత్ | 

స్వేదోమూర్భా భ)మసన్ఫృసా వాంశువాతస్య లతణమ్ ॥ 

తౌ, చేతులు కాళ్ళు మండుట చెమట మూర్చగలుగుట తబ్బిబ్బులాడుట 

దప్పిగలుగట ఈ అతణములతోడ ఆపనమేఢముల వీర్యము (సవించుటరే పాంశు 

వాతమని తెలియవలయు, (ఈవాతమనందు వాతగ'జూంకుకరసమునేని వాతారిరాసమ 

నేని సీంళూరమును జబిలి కె వేళ్ల రసయత్ోొ నేని "సేవించిన యది' వారించునని నిత్య 

నాధీయమున జెప్పంబడియున్న యది న్ర్రీసంగమమున వీర్యము “స్ట లితమె శరీరము 
(శ్రి 

చలువగొనుట చెమట మూర్చ (భమలుగలుగుట శరీరము వణుకుట కాళ్ళుతీసుట 
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ఈ లక్షణములు గలది స్థల నవాతమని తెలియవలయును, దీనియందు వాతగజా! 

శరసమునేని వా తౌరిర సము నెని (బయోగించ వలయును, 

శుక్ల వాత లత.ణము, 

న్లో [(గంధాంత శే] ఇం(ద్రియంపుం న్వ్వవర్ష్యంచ విచాహంచ 

కారి తామ్ | అంత ర్యాయుః (ప్రకుర్వీత శుక్ల వాతస్యలవణమ్ 

తా, శరీరము మండుట శరీరమున వికౌరము గులుగుట అంతర్వాతము (పకి 

పించుట ఈంకుణయలలతోొడ శుకయులోన యినిక్రిపోవుటయే శుక్ల వాతమని తెలిర 

వలయును, క్ 

శుక్ల వాతమునకు ఫణివతిరనము, 

న్లో శుద్ధ సూతం నమంగంధం చా భ్గ)కం లోహభన్మ్మకమ్ 

తామరభన్థ్హ సమంమర్ష్యం జంబని శేణనంయుతమ్ | 

ద్భిదినం గుళికాకార్య కాచకుప్యాం వినవీ.పేత్ | 
విలేప్య వృుత్తికాన(స్రుం వాలుకాయం[త శిపవేత్ | 

పుడ్యానూం 'తేనమద్ధ ల్యే గుంజామా [తం (పదాపయీత్. 

అనుపాన ఏవిజేపే.ణ శుక్ష వాతం నిగాంతిచ | 

శా, కుద్ధి చేసిన పాదరసము కుద్ధి జేసిన గంధకము అ భ్రకభస్మయ లోహాళ 
సమ తో|మభ్గస్తయ వీనిని సమభాగయులుగ ఖల్వముననుని చి నిమ్ము పండ్లరసయుల్" 

2 దినములు మర్చించి ముద్ద జేసీ -గాజుకు ప్పెలో నులిచి చీల మన్ను లేపనముజేసి ఏం 

డించి చాలుకొయం[త్రమున నునిచి 6 రూకులు వండి సాంగశీతలమున డీసీ 1 స 
గింజయెత్తు శాషభమును తీటకోవిలచేళ్ళ చూర్మముతో నేని లేక నెయ్యి మిరియపు 

చూక్షముతో నేని సేవించిన శుక్ల వాతము హరించును, 

నమా ద్రియ విదానము, 

న్లో! ఉష్ణ ద్రవ్యాణిపథ్యాని హుష్షవీర్యంచ జాయతే | 

ఏ్యేణ తెనమేహళ్చ మేహరోగస్ప ఉచ్యతే | 
మేహేపి వీర్యనాశక్చ చికి త్పాంకురు త్రేభిషక్ 
పూర్ణ చం[గో దయం సేయం హీణశేతో హారం పరమ్ | 
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తా, ఉష్ణ్మదవ్యములు శరీరమున శఫధ్యకరంబులు వానివలన. ఉప్ష వీర్య 

మును ఉస్లవీర్యయవలన వేహరోగంబును మేహరోగమువలన వీర్యనస్థ్రమును గలుగు 

ఈవీర్య నష్టము నకు పూర్మ చం [దోదయమును 1 సంవత్సరము జీవించిన యదివా 

రించు, (మటియు ఇం దియస్ట లనముగ లిగెడి సర్వవాతములయందును పూర్శ చంద్రో 

దయమును శ్లవింపవలయును) 

న స్టైంద్రియమునకు వాతొంతకరనము, 

న్లో [ఆయు ర్వే బే] శే మార్క. కౌ తేలోహోభ ౦ సూతభన్త సంచ 

గంధకమ్ | ఇ వై (కాంతం నిద్రుముజచైవ "తారంతాళ నమనస్వి 

తమ్ | సుముహూళ్తా ఖల్వమ భ్యే చి|తేమూాలస్య చ్మదవై: 

చతుర్యామంచ సంమర్ష్యం ఛాయాశువ్మ_. ంచ కారయేణ్ | 

కుక్కు_ టీ ప్రటపాేేన సాంగశీతలముద్ధ శీత్ | ఇదరచ చూర్ణి 

తం న్లళ్షం తదర్థం సూతభన్మకమ్ | మాతతుల్యం మృతంకా 

భం సర్వంఖల్యే విమర్షయేత్ | చిత్రకార్డ)కనీరేణ "నిష్టండీవా 
రుణీద్రవైః | వాసాజంబక సీరేణ స_ఫ్టభావ్యం పృథక్పృధక్ ! 

గుంజామాకత్ర (షయా గేణకణామథ్యాద్వె నంయుతమ్ ! సు స 

వాతం వాతళూలం వేదనా వాతమేవచ |! స్నాయుకంవంగా 

(తభంగం పక్షుఘాతేం హనుగహమ్ | వాయో హరా 

తిమిరంవాతా శీతించ నాశయేత్ 1 నంధ్యాచలభతే గర్భం 
నష్టంపిర్యం (హాన్య లే | వాతాంతం రసోనామ్నూ సర్వర్ 

గ నసీవారకః ॥! లోకోహరణార్థాయహ్యాశ్వినీ "దేవసిర్మిత। 

తా, సువర క్స్ స్తుము శామ్రభస్మమ కాంతభ స్మయ లోహ ఫ స్మము ఆభ 

భస్మము ర సభ న్మము శద్ధి వేనినగం ధకము వై(కౌంతభస్థమయు పగడభస 'స్తయఘ రజి 

భస్మము తాళ కభస్మము "పనిని సమఖాగములుగ మం చిముహూూ ర్తమున ఖల్వము? 

నుని-చి నాలంగురూములు చ త్రయాలరసముతోొ మర్భి రచి బిళ్ళ చేసి నిడనెండిం చి 

కుక్కు_టపుటంబిడి సాంగ కీతలము నదీ నీ నూత్ముముగ చూర్ణము చేసీ చానికి అర్ధ భా 

గము రసళ్ భస్మము తాళకచన్మము కలిపి చిత్రమూలము అల్లము వావిలి చా "ఆడ 

సరము నిమ్మకాయ అనువాని రసములలో. (పతిజానిచే ఏశేనిమార్లు మర్షి చి ఏజేఫ్ 
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నూర్గు భావనజేసీ గురిగింజలం తేన మాతలు జేనీ యందొక దానిని పిప్పలి చూర్ణము 

తొ నేని తేనెతొ నేని యొసంగీన ను _తవాతము వాతశూలము "వేద వా వాతము స్నా 

యుకవాతము కంసవాతిము గా తీభే 6” వాతము పతఘాతవాతము వానుగహఛా 

తము మూర్చావాతము తిమిర బాతు ఈమొవలగు ఎనుబదివాతేయులు నళించుటరయే 

గాక గొ డాలుగనుండు క్రీ గర్భమును భరించు. ముజియున ప్రవీర్యముసగా శాంతీ 

చెందు, ఇదిలోకో పకౌరమున ౩ ఆశ్వినీచేవతల చే సర్వరోగనివార అార్థం లై నిర్మింప 

బడిన వాతౌంతకరసము, 

సూతికవాత లక్షణము. 

(ఆయు క్వేచే | అంగ నుర్లోజ్యర కంపో విపాసాగురు గాత్ర 

తా | శోకళ్శొఫోతి వీతంచసూతికావాత లతణమ్ | 

శా, శరీరమంతయునొచ్చుట శరీరముగ సర్పొడుచుట దవ్పిగలుణట శరీరము 

బరువై యుండుట కండ్ల నీరుగారుట శరీరమున శోఫగలుగుట శరీరము కడుచల్లగనుం 

డుట ఈలకుణాములుగ లిగి జ్యరమయును కంసమును గలిగియుండుటయే నూరతీకౌవాక 

మని తెళియవలయు, 

సూడికావాతమునకు బడనానలరసనము. 

న్లో శుద్ధసూతం చెకభాగం ఆశ్యయభన్మ చతత్పమమ్ | 

ద్వొిభాగం గంధకం వై వ తిభాగంచ కటు[త్రయమ్ | 

వహ్నినామాచై కభాగం కోప్సభాగంచ తత్సమమ్ | 

జ్వాలాముఖీ రసై ర్కర్ల్యం బదరా స్థి (పమాణకమ్ | 

బడబానల నామాయం సూతికావాత నాశనః | 

తా, కుద్ధిజేసినరసము 1 భాగము తామభస్మకు 1 భాగము శుద్ధి జేసిన గంధ 
కము 2 భాగములు (తికటుకములు శీ భాగములు చితమాలము 1 భెగము చంగ 

ల్వకోష్టు 1 భాగము ఇటులవీని"నెల్ల ముల్వైముననుని-చి నమలి"చెక్క_ర సమున 1 దినము 
మర్గించి శేసగింజలం తేనీ మౌ్రలుజేని యందొక దానిని మినుపకట్టు వెల్లుల్లిరసము 
అనువాని యనుపానముతొ నేని లేక తీటకళింద వేళ్ళర సానుపానము తో” నేని లేక 
ములు వెలగ చెక్క_రనము మిరియపు చూర్ష ముతొ వేని శేవించిన (పనూతివాతము 
శారించు, మజియు (పాణేళ్షర రనమునుగాని లేకసంజీవినీరసమును గాని సేవించిన 

రూతివాతము వహారించు 0) 
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సూతి కావాతమునకు వాతవిధ్యంనకరనము, 

[మాధవనిదానే] రనం గంధకం నాగవంగంచలోహంతథా 

తామజంవోోమ నిశ్చం[ద్రకంచ | కణాటంకణం  చోప.ణం 

జ = =P ఇ నాగరంవై పృథగ్భాగ మేకం మేపేష్టల్వమ థు | తతోనక్స 

నాళభంచ తుప్య్మూ_ర్ల భాగం దృఢం మర్గయే ద్వోగహజై శ్చ 

(తివారమ్! వరాచి[తశై ర్బార్క.కుస్మే స్త్రీ వారంపృథగ్భాన 

య్ * త్సింధు వారార్ల )వాసై ః| తథామోహినీ జంబనిరై; 

పృథ గై స్ట మహా౯ వాతవిధ్రంస కోయంరనకశ్చ 1 నమిశేచ 

శూ లేతభా శేష్పరోనో గహణ్యాంతథా నన్ని పౌ లేచమూ 
శే | అపస్మారమాంద్యేచ ల్రీత్రే చవిత్తేన ప్లీ హోదశే కుష్టు 
రోడ చదడ్యాత్ న్ర్రీయసూతికావాద రోగేతధై వ ద్వి 

గజం (పదద్యాదిమం నూత రాజమ్! 

తా, శుద్ధి దేసినరసము శుద్ధి జేసిననంధకము ససభస్ముము  రగరభస్టుము లోహా 
భస్మము తా మభ స్మృము తళుకులు లేని అభకభ స్మము పీప్ప ఇ కుద్ధిజేసిన వలి 

రము మిరియాలు శొంఠి ఇవిదికుసుకి” కొ)_క భాగము పతం? 43 

గము ఇటుల వీనిని ఖల్వుముననుని చి నొొంఠి పీ ప్పళ్ళు మిరియాలు అమవాని కహా 

ములతొ మూ డుప ర్యాయములు చేల తౌటిగడ్డలరసము చి త్రమాలరనము గుంటగ' 

రాకుర'సము చంగలకోష్టుక పాయము ఆనువానితొ మూడుమౌార్షును వావిలియా 

అల్లము అడ్డ సరము గంజూయాకు నిమ్మపండ్లు అనువానిరసములతొ (ప త్యేక త్తే 

ముగను వరించి ఫావనజేసి గురిగింజలం తేనీమా తలు జేసీ యంచు 2 గురిగింజల. 
థి 

గును అనపానవిశేషములతొ సేవింపుచుండిన వాతనోగము కూల శే స్ప గోగష మ 

(గ్రహణే సన్ని పాతము మాక వాత యు అపస్మారము అన్నిమౌా౦చ్వము స్తీక్తవ్ట al 

క పూగీదరము కుషువు జారిందు ,లేక నక్కు_ఫీటాసరసముతో ఫివ్పళగలిపి శేనిం 
య టు . | 

దుండిన (పనూతివాత ము హరించు) ఇదియు రసములలో (స్టునుయిన వాతవిథ్యం 

సక రసము, 

ము లల. తా బాజా జా. వలనా. కా 

* సీిందువారార్క.వాసై క 
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త్వగ్యాత లత.ణము, 

శ్లో! (ఆయున్వేదే) చేనాస్ఫోటన సర్వాంగపాదమూల విడార 

ణమ్ | కరసాద విదాహశ్చ త్వ గ్వాతన్యచ 6€'త,.ణమ్!! 

శా, స ర్వాంగములు కాళ్ళుపగులుట చెతులు "కాళ్ళువుండుట ఈలక్షణమయుల 

తోడ శరీరము 'పగులుటయే త్యగ్యాతేమని తెలియవలయు (దీనియందు రసకర్పూ 

రము చేని బోడతరపాకురసముతొ చాతారిరసము నేని 40 దినములు సేవింప 

వలయు, 

భోగవాత లత ణము, 

శ్లో (ఆయు ర్వేధు] విధథూమంచ విదాహాశ్చ హ్యామ్లకంపళ్స దేహి 

నామ్ | విన్నపం వా యుకోపశ స్యాంగ వైకల్య కారితాః। 
© న! షా 

నేత్రళూలం శిరళ్యూలం భెగవాతన్య లతుణమ్॥ 

తా, పులిలేనుప్రలువచ్చుట శరీరము విదాహించుట శరీరము ఫులుసుకంఫు 

చేనుట శరీరము వణుకుట వాయువు పకోపించుట అంగములునొచ్చుట నేత్రములు 

శిరముకూలించుట ఈ లతుణములుగలిగి శరీరము సర్పమవలె ముడుచుకొనుటయే 

భోగవాతమని 'తెలియవలయు, 

భోగవాతమునకు ఏరండమూలచూర్ల ము, 

న్లో. స్థూలై రండకమూలన్య కర్ష ంఘ్ఫృష్టాగా జులై వీబేత్ | 

భోగవాతవికారంచ సరగ్గవాతంచ నాశథయేత్ ॥ 

శా. "పెద్దామదపు జేళ్ళనుదంచి చూర్ణ ముజేనీ కర్ష | ప్రమాణము పచినీళ్ళ 
లోకలిపి 40 దినములు సేవించిన భోగవాకము సర్వవాకములు హరించు (కీ నియందు 

కాలాగ్ని ర్యదరసమునుసగా శేకింపదగు,) 

భోగవాతమునకు రసక్రర్పూరము, 

న్ రనకర్పూర మమృతం వాతాశీతి వినాశనమ్! 

తౌ, రసకర్నూరము అమృత కుల్యంబగుట చే 80 వాతముల హారింపంజేయు 

) సర్వశాస్త్ర ములు జెప్పుటంజేనీ భోగవాతమున సేవింపవలయు , 



వాతరోగనిడాన లక్షణ చిక త్సాదయః, 269 

కిక్కి_నవాత లతణము. 

కో! (ఆయున్వేదే) కటిప్రదేశళూలంచ మహాళూలా వరోధనమ్ 
పాేవీడా విరో[ఫఘాశే కిక్కి నవాత లశుణమ్ | 

శా, శరీరమంతట కూలించుట లేక శరీరమంతట పట్టుకొనుట పాదములు 

నొచ్చుట తలళూలించుటముక్కునొచ్చుట ఈలతుణములుగలిగి మొల చుట్టు కూలిం ' 

చుటయే కిక్కానవాతమని తెలియవలయు, 

కిక సవాతమునకు మహాకర్పూరము, 

స్లో! రసకర్పూర మవృుతం వాతాశీతి వినాశనమ్ | 3 

. మహాకర్నూర సేవేయం కీక్క_సన వాతనాశసీ ॥ 

ఈ, రసకర్నూరము అమృత సమానంబగటచే 80 వాతములహరింపం జేయు, 

అట్లణుటంజేసి కిక్కిసవాతము హరించుటకై రసకర్పూరమును సేవింపవల యు, 

మటియు రసతాబ్బను, చేయవల యు, 

కటివాత లతణఅము,. 

శ్హో॥ (ఆయున్వేదే) కటిభంగోవికారళ్చ మహాళూలుచ (క్రోధ 
| కృత్ | అపస్నారీచ దుర్భావీ. కటివాతన్య లవణమ్ | 

తా, మొలచుట్టు పగలగొట్లునటుల నొచ్చుట శరీరదికారము కడుకోపము 

అప స్మారముగలుగుట దుర్భావలాడుట ఈలక్షణఅముగలిగి మిక్క్కు టముగ నడుము 

కూలించుటయ్ కటివాతమని తెలియవలయు, 

కఉథివాతమునకు వాత శేనరీరనము, 

న్లో! హీంగుళం వత నా భంచచ। క్రాంగీ (తికటుంవచామ్ | 
లం ని 

చి త్రమూలక పా యేణ సమభాగం విమర్ల యేత్ | 

డోలాయం[( లేప చేడామ్యం కటివాతం నిహంపిచ ॥ 

శా, కుది జేనీన ఇంగిలీక యు శుద్ధి జేసిన వసనాఖి కటుకరోహిణి [తికటుక 
థి 

ములు రస వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వముననునిచి  చిత్రయాల కహాయముతో 

మరి ంచి ముద్దజేసీ డోలాయం[త్రమున ] రూమువండి శీేవనలేపనముల సేయుచుం 
(ఎ య + 
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డిన కటివాడము వారించు, (ఈ .కటివాతము వహారించుటకై కిక్కి_సవాఠ చికిర్స 

లను సగాచేయవలయు,] 

మలబద్ధ వాత లతణము, 

శ్లో! [మాధవనిదా నే] పక్షస్యూ రా వగ్ని తావో నూూ(తబంధ ఇ 

తిస్టృతిః | ఆవాహశ్చశిర $కంపో వాలబద్ధ స్య లక్షణమ్ | 

తా, జమ్ము తొడలు నుండుట మూత్రము వడలక్తుందుట కడు పఫుబ్బుట 

తలనణుకుట ఈలతుణములు గలిగి మలము బంధించుటమే మల్ బద్ధ వాతమని తెలియ 

నలయు (ఇది * యాప్యము,] 

మలబడ్ధ వాతమునకు వాకుచ్యాదిచూర్ష ము, 

లో శతశో భావితం - మూ(తంభావ యీ తేన వాకచీమ్ | 

పలద్వయం శారిఛాచ తథా కృష్ణ తిలాన్వితమ్ | 

వైడర్యం శంఖపువ్నీ చ నమభాగం ఏిచూర్మ యేల్ | 

ఉహ్లోదేశే పిబేచూర్థ్యం వులబద్ధం వినాశయీత్ | 

తా. భావంచివిత్తులు 2 పలములు గూడపాల నల్లనువ్వులు [ ెద్దమొను 

చెక్కు_ కట్లవెక్క_ వీనిని సమభాగములంగ దంచి చూర్ణము జేసీ అనేకమౌర్లు వడియ 

కట్టబడిన మేకమారయుతో భావవకేని ఉష్టోదకముతో పాతఃకాలమాన సేవించిన 
మలబద్ధ వాతము హారించు, 

మూ (త్రబడ్ధ వాత లవ.ణను, 

జో (గంథాంత కే అసీశాతామూ।త్ర విదాహికాచ కంఠాన 

రోధో గుదకీంకంచ | అభ్మానము_క్షం హృద మాచరోథో 

మరా(త్రంవిబడ్డ 0 త్వితీవాతవిద్శిః ll 

శా, శరీరము చెల వెలభారుట. మూ(త్రద్యారమ నుండుట మెడపట్టుకొనుట 

మాల వ్యాధిగలుగట లొమ్ముపట్టుకొనుట ఈలతణములతోడ కడుస్రుద్బి మూత్రము 
వెడలకుండుటయే మూత్ర బద్ధవాతమని తెలబియవలయు, [ఇడి యాహ్యమయు,] 

శ యాప్యమన---శ రీరమండువరకు వదా నకుండురోగమయు లా 

శ్ ఇడే గుమ్ముడు తేక అనియు జెప్పం బడు, 
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మూూ(త్రబదథ్ధ వాతమునకు వాతేవి దావణరసము, 

నో సూతా(భతా(మతీక్లం మృతం తాళ కగం౧భక'మ్ | 
భార్జి శుంఠీ వచాధాన్యా కట్ఫలంచా భయావిషమ్ | 

౧ 
జో జై : ఆధ మర్ష ఫ్రై పర్పట క(గ్రానై ర్ని మైకం పు్షయేద్వటీమ్ | 

మూ(త్రబద్గ వినాశాయ సర్వవాత (పశాంత-య॥ 

తా, ర'సభ'స్మము ఆభకభ'సృము తామభస్మృము లోహభస్మము తాళక 

భస్మము శుద్ధి చేసీ నగ ంధకము గంటుభారంగి శొంఠి వస కొతీమిర్లు * పెద్దసమ్ముడు 

కరక్కా_యలు ఆతీవస వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వముననునిచి పర్పాటకరసము 
తో 1 దినము మదికాంచి నిష్కుప్రమాణమంక మాత్రలుకేనీ సేవించిన మూ త్రబద్ధ 
వాతము 'సర్వవాతములు సహారించు, 

ఊరు నస్తంఛవాత లక్షణము. 

శ్లో! ఊరు స్తంభ శ్చ మే(ధేచ గుదేపాజేచ ళూలకమ్ | 

ర_క్షవాంతి ర్న ఖేశూల మూరువాతన్య లతణమ్ | 

తా, మేఢథము గదముపాదములు కూలించుట - నెత్తురుగక్కుట గోళ్ళు 

నొచ్చుట ఈలకణమునోడ తొడలు స్తంభమువ లె కదలక కశూలించుటయే ఊట 

_స్తంభ్ వాతమని తెలినవలయు. (ఇది అసాధ్యము,] 

శో ((గంథాంత రే దేసహంచ పాండురంమూ,[తం చేహనే! కేచ 

కంపనమ్ | శరీరేచ వికారోయ మూరువాతః (ప్రస ర్త్యతే! 

తా, శరీరము పాండువర్షముగ నుండుట మూత్రము పాండువర్షముగ. వెడ 

,లుట కరీరమువణుకుట నేత్రములు తిరుగుట శరీరము వికారముగనుండుట ఈలతణ 
యలు గలిగి తొడలు కదలక కూలిం చుటయే ఊరువాతముని తెలియవలయు, (ఇది 
' అసాధ్యము ఈ వాతమునకు హరించుటకై రసరకర్పూరమును సేవింపవలయు.] 

ఊరు న్తంభవాతమునకు వాతగజాంకుశరసము. 

శ్లో! అష్ట్రభాగా కనస్యాపి విసతిందో _స్తధై వచ | 
గంధశన్య (తి భాగంచ కటు[తయ పల[త్రయమ్ ! 

i 

+ ఇదే గుమ్ముడు కేకు అనియు జెప్పంబడు, 



rn జో ర్ చో _ మవ ఇ = 

గంజూనూ [తం వటీఎఖా చే దళీతి వాతనాశనమ్ | 

వాతగజూం కుక నామ్న్నూ హ్యురు స్తంభం నిహూంతిచ॥! 

తా, కుద్షిజేసిన పాదరసము 8 భాగములు 8 దినములు కలిలోనా న బెట్టివిష 

ముప్టీ గింజలు 6 భాగములు కుద్ది చేసిన గంథకము రి భాగములు (తీకటుకములు 0 

భాగములు (తీఫలములు రీ భాగములు ఇటుల వీనిని ఖల్వముననుని చి నిమ్మప౦డ్లు 

సముతో చాగుగ మదికాంచి గురిగింజలం కేసీ మాాత్రలుజేనీ యందు శ మౌధత్రలన, 

చెయ్యి మిరియపు చూర్నా నుపానముతో నొసంగిన ఊర_స్టంభ వాతము మొదలగు 

80 వాతములు హరించు! 

తిమిర వాతే లశుణము. 

శ్లో! [మూధవకల్పే] చేహంలిమిరయు కంబ జగచేహోప నం 

భవేత్ | చేహ క తాపశ్సాంగకోపో తిమిర వాతన్య లతు.ణమ్!! 

తా, శరీరము ఏనుగ చర్మమున లెనుండుట శరీరముమండుట అంగములు నో 

పీంచుట ఈలక్నయు లుగలిగి శరీరమున చీమలు పాకిన టుల తీమిరిగలుగుట యె త్రీమిర 

వాతేనుని _తేలియవలయు.) ఇది యాప్యయు మటియు పంగసవాత[పకరణమున 

జెప్పంబడిన |వభావలివటికముల నల్ల కౌచాకురనయుతో నేని లేక ఉ న్యాద్మపకణ 

మున చెప్పంబడు గంధక విస్హము చేని 6 నెలలు శేవించిన తీనిరవాతమువారించు.) 

కంపబాత లతు.ణము, 

శ్లో! కరపాదతలే కంపో చేహ (భమణ దుఃఖే | 

ని|చాభంగో మతి కీ ణా కంపవాతన్య లత.ణమ్!! 

శా. చేతులు కాళ్ళువణుకుట శరీరము. తినసట కడుదుఃఖము గలుగుట 

నిచురబట్టకుండుట జ్ఞానము లేపండుట ఈలవమణములుగులిగి శరీరము శణుకుటయే 

కంపవాతమని తేలియవల యు (ఇగియాప్యము. ) 

కంపవాతమునకు ఏిజయ బై రవరనము, 

న్లో! మృతసూతం మృతేంతా (మం మర ర్ల ష్టం గోకంటక(దనై 8! వక 

ఏంసతివారంచ కోమ్యం "పీష్టుంపునః పునః | చణమా॥త్రవటీం 

కుర్యా త్కే_ం౦ంపవాతం వివాశ యత్ ॥ 
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కా, రస స్మము 'తొచ్రుభస్మమ వీనికి సమభాగములున - ఖల్వములో ననీ చి 
పల్లేరుజేళ్ళకసయుతో మర్థిరచి 'యొండింపవలయును. ఇటుల 21 +బనము మర్థించి 

యెండించి క్షనగగింజలం లేసి మ్మాకలుజేని ౯ దుంపరోస్నముతో గాని సెయ్యి. మీర్ 
యపుచూర్ల మతో గాని 6. నెలలు సేవిరథున కంప వారము: వారిరచును.)' (దీనియందు' 

చప్పిడిపష్య్యుము నాచరిరచవలయును,) 

బచాహుకంసవాత లక్షణము. 

శ్లో! వకచాహు (పకంపశ్చ వికారశ్చాపి చేహినామ్ | 

మహాదుఃఖం దివార్మాకతౌ చాహుకంపన్వ లత్ణమ్ | 

శా, శరీరవికౌారముకలుగుట "అయుంబగలు కడుదు?ఖుములుగలుగుట యో 

లతణములు గలిగి ఒక ఇవేయ్యి నణుకుటచే చాహుకంపచారమని తేలియనలయు, 

(ఇది యాప్య్వము.) 

భాహుకంపవాతమునకు మాష్మతైలము. 

అప | పయి ౬ ది 9 న్లో నూన ప్రస్టేవ్యాపామ స్టౌ పా శేస్మి౯ పాదశేషితే | జీవనీయ 
మిసీవ్యోపరాస్నా యష్టాహ్వూ సె ంధనై ః 1 ఆత 5 గుప్తాయుతేం 

తైలం ప్రన్ణంతీరం చతుర్లు మ్ | వ_స్తీక్షం బాపజబాబుంచ 

బాహుకంపం వినాశయేత్ ॥ 

తా, 4 "జేర్పు మినుముల నొకభాండములోవై చి దాని కనిమీదింతలు నీళ్ళు 

బోసి చతుగ్ధ్థాంశముగ కౌచి అంచు పాలకూర పిన్నసదాప |తీకటుకయులు దుంప 
రాస్న మ యస్లి మధుకము సె ంధవలవణము దూల గొండివిత్తులు అనువాని!చూర్హము 

దినుసుకు పావుజేరు నూని 4 శేరు పాలు "16 శేర్లు కలిపి చిక్కగకొచి శరీరము 

నకు మర్షన చేయుచచుం డిన వ _సీవారేము అపచాహువాళశము బాహు కంపవాతము 

సారించు 

బాహు కంపనాతమునకు కార్బాసనతెలము, 

A) [గ ంథాంత శే] కా ర్పాసాసికుకు తా నాం క్వాధంచశై. లం ప 

యోన్వితమ్ | సై ంధవంచి[త్ర కాభ్యాంచన్ని ద్ధంతదపనాహు. 

శా, (ప్చివిత్తులు ఈ శేర్గు వులవలు 4 శేరు వీనిలో 82 శేరు వుదక 
బోని 8 శేర్దు మిసలునటుల కషాయముకౌచి అంధు నూనె 4 శేర్గు పాల౬16 4 
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కలీపీ చిక్క_గవండి డించునపుడు సెంథవలవణము చితమాలము అనువానిచూ 
క్ష ము దినుసుకు పావుశేరువంతున కలిగి శరీరమునకు లేపనము సేయుచుండినను 
(లేక యీతౌాక్రును మేకపాలులో వె చికాచి బకసంవత్సరమువరకు 'సేవింపుచుండిన 
నను) అపబాహుకవాతము హరించు, 

నీతవాత లక్షణము, 

న్లో [ఆయుర్వే బే] దేలి శీతలంమూర్చ నేత్రభ)మణమేవచ | 
క ౦ఠళళ్నూలం శిరళళ్శూలు. శీకనాతన్య లవణమ్ | 

తౌ, మూర్చ గలుగుట "నేత్రములు నొరీరము. తిరుగుట మెడ శిరముకూలిం 

చుట యీలతేశములు గలిగి శరీరయు కడుకీతలయుగ నుండుటయీ కీతవాతమని 
శతెలియవలయు, ఇది యాప్యము, 

నీతవాతమునకు అ కుమూరరనమ్ము 

వో సూతభన్థయిక భాగంచశుల్భ భన్గుతధైవచ | విషంచతత్స 
మం(గ్రాహ సంగంథకం ద్విగుణీకృతమ్ ( (తికటుతిఫలాఖై వ న 
ర్భమేక।త్ర మర్ల యేత్ | నిర్లుండీథావనీహ్నీ వ్యాఘ) పాతాళ 

కంతేథా | కర్కోటీ కాకమాచీచ ఇం([ద్రంవారునికాతథా | ఏ 
"తేషాం సర్వసం[గాహ్యంభావయే చేక్షవింశతి | రసోహ్యాన్ని 
కుమారాఖ్యః (ప్రత్యకం పరమేశ్వరి | సన్ని సాకే త్రిదోషేచ 
శీతాంగో వాతబంధనే | యనూలయన్యక_ర్తవ్యం నూచికా(గ 
(ప్రమాణకమ్ | నన్ని పాతహరంచయివ శీత్రజ్యరనివ ర్లకమ్ | 

కౌ. రసభస్థయమ తామ భస్మము శుద్ధి జేసిన వసనాఖి యివి దినుసు 
కొకొక భాగము శుద్ధి జేసినగంధకము 2 భాగములు (చీకటుకములు ] వ భాగము 
(త్రీఫలములు 1 భాగము యిటుల వీనిని ఖల్వమున నునిచి చావిలాకు చేలములక్ 
వేళ్లు చిత్రమాలము యెజ్జ ఆముదపు వేళ్ళు దూసరితీ 7 ఫాడ్డుకాకర నల్ల కాచాక్రు _ పాపటవేళ్ళు అనువాని రసములతో యిరు వై యొక్క_మూార్లు మర్దించి భావనజేనీమిను 
పగింజలంత మాత్రలు జేసి అల్ల పుకనముతో నొసంగిన సన్నిపాతము. [తిదోషము 
శీతాంగచాతము వాకేపట్లు వారించు. మజీయు సన్నిపాకజ్వరములవలన యమో 
లయమున కేగుటక్రు వున్ముఖుండుగ నుండ వానియొక్క_. నడినె _తియందు వెంటు శలుతీనీ యాయన్ని కుమారమును నూచ్య గ పమాణం బునిచి నెత్తురుతో గాలీయు 
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వరకు (వేలితో భాసగరుద్దిన వాడు జీవించు. ఈ అగ్నికుమార రసము పరమే 

శ్వరునిచే పార్వతికి కెప్పంబడియె, (మతీయు డీనిని నెయ్యి మీరియపు చూర్లాను 

పొనము జీని లేక శొంఠి సడానుపానముతో సీని లేక కౌరుయునగ నడ్డ రసానుపాన 

ముతో చీని లేక శొంఠి "వెల్లుల్లి సానుపానముతో చేని సేవించిన లేక సెత్య్మ పకర 

ణమున జెప్పంబడు బడచాగ్నిరసమును సేవించినను శీతవాతము హరించు.) 

నిరావొత లవణము, 

(ఆయు ర్వే బే] సార్యాంగం చసి రాద్యుఖం నరీరంచ చరాచ 

రమ్! చేహ: పాండుశ్చపీతశ్చ సిరానాతన్య లతణమ్ ॥ 

తా, అవయవములు నొచ్చుట శరీరము డౌర్చల్యముగనుండుట శరీరము సాం 

డురవర్గముగ గాని పచ్చగ గాని నుండుట యీ లక్షణములు గలిగి నరములు నొచ్చు 

టయే “సెరావాతమని తెలియవలయు, (దీనియందు వాతేగజాంకుశరసము నేని రస 

కర్పూరము చేని సేవింపవలయు, 

ఏ రావాతమునకు ఏరంజాదిక పొయము. 

న్లో 1 ఏఠరండమూలం లశునం శుంఠీదార్వీపునర్న వా | 

సవిప్పలీ రత క్వాధం సీరావాత హూరంపరమ్ | 

తా, ఆముదపు జేళ్ళు వెల్లుల్లిపాయలు శొంఠి (మౌనిపసఫు గలిజేరు వేళ్ళు 

వ్ప ్పళ్ళు వీనిని 'సమగాగమయులంగ దంచి కహాయముకౌచి సేవించిన వీరా బాతు 

_ వాకించు, 

విరావాతేమునకు చేవాడా రాదిక పాయము. 

శో చేహడారు బలావిశ్వ సై సా శేయె మై స్పాధితంజలమ్ | 

పొయయీ శెలమి(శ్రంతు 3 చి రావాతే వికారమత్ ॥ 

తా, చేవదారు ముత్తవపులగము శొంఠి ములుగోరింటవీనిని సవుభాగములః 

కపాయము కౌెచి వడి యకట్టి అందు శీ బిందువులు అముదముకలిపి (తౌగిన న్ 

వాతము వారించును, 

నయనవాత లక్షణము, 

న్లో॥ (ఆయుశ్వే డేద] నయ నేకంపరోగశృశిరోభ)ముణనూ- రుగమ్ , 
ఉప్లాం(థు నహితంన్నేతం నయనే వాతలవేణమ్ | 
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కా, నేత్రములు అదురుట తలతీరుగుట శరీరము వొతవూరితముగ నుండుట 

"నేత్రములు మండుట “న్మేతముల నీరుగారుట యీ అతుణములు గలిగి "నేత్రములు 

నొచ్చుటయే నయనవాతమని తెలియవలయును (మటియు పరంగి చెక్కును సాయం 

పాతఃకౌలముల నేవింపుచు- తీయ్యనికూరలు అన్నము కందిపప్పు వీనిని భకీంప్ప 

చుండినను లేక రసకర్నూరమును సేవింపుచుండినను నయననాతము హరించు) 

నాసావాత లశ్ణము, 

శో! పూరితం కుసుమంఘాణే నిర్వేదన మహాభయమ్ ! 

నిరోధ )మణపి తృంచ నాసావాయా (పకీర్తితమ్ | 

_ తొ, శరీరము ధురృలముగనుండుట కడుభయముగలూగుట తలవణుకుట శరీ 
రము పిత్తాధికంముగ నుండుట యీ లక్షణములు గలిగి నాళశికమువూరిం చి "నెత్తురు 

గారుటయే నాసావాతమని తెలియవలయు, (ఇది హరించుటకై మజ్జివూఢల చూ 

ర్లమును నస్యము సేయవలయు,) 

సాసావాతమునకు నన్యము, 

న్లో! శర్కరాతిల కల్కా_భ్యాం నానాఘాోణం 'ప్రయోజయేత్ | 

గళూచ్యాః ఫుట పాకోంతు నిప్పెడ్యానేన నావయీత్ | 

నాసాయాంచ శిరోహృద్యం సాసావాయుర్వినశ్యతి॥ 

తా, పంచదార నువులు వీనిని కల్మ్మయగ వండి దానిని బట్టలోనుని చి 

'స్వము ' చేసినను లేక తీప్పతీగను కుమ్ములోయక్కి “యందు రనముతినీ ముక్కుల 
పీండినను నాసావాతము ఫశ వేదన పారిం-చచు, 

నసానార శ మునకు నన్యము. 

న్లో! గుడనాగర యోఃకల్క_ కోప్తతోయేన నావనమ్ | 

నర్వసై ర ఖంగరాజన్య రూ) మణేనచ నావనమ్ | 

నాసి వాలే శిరోమభ్యే లేప్యంర క్ర కం వినక్యతి | 

తా, నాసావాతము బెల్లము కొంకి వీనిని వుష్లోదకముతోనూరి కల్కము 

చేసీ నస్యముచేనీనను లేక శొం3 పిప్పలి మిరియాలు వీనిని గంటగలగళాకురన 

తో నూరి నన్యముచేసీనను లేక శికోమధ్యమున లేవనముచేనీనను నాసార_క్షము 

రిం దు 
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నో! (మాధవనిథా నే] నిప్టీ వనం కోశ త్యంచ ముఖనా సాత,_ 
ఫన్యచ |! దేహం కడూశ్చశానశ్చ ముఖంవాత (ప్రకిర్తి రితః ॥ 

తౌ, శరీరము కృశించుట శరీరమున దురవ ఉబ్బసము గలుగుట ఈ లత్న 

అను గలిగి ముక్కున నోట తెముడగాడటయే ముఖవాత్మని తెలియవఖయు, 

ముఖవాతమునకు చతుర్ముఖరనము. 

న్లో మృతసూతాభ కం తుళ్ణం వరాజూ రం వీలాజతు | 

గుగ్గులుళ్చ శిలాచై వం నమాంనం నుధుమి శ్రితమ్ | 

భతయ్ న్మాషమేకంతు ముఖవాత [పశాంతయీ | 

తొ, ర సభ స్మృను అక ఢ స్మము శుద్ధి జేసిన మెలుతు త్తమ కలుపుతాయి 

శుద్ధి జేనీన శిలాజిత్తు కుద్ధి జే చేసిన గ్య్టులము ఫద్ధి చేసిన మణిశిల వీనిని సమఫాగములుగ 

తేనెలో నూ ంచి మాష మపమాణమం తేని "మాత్రలుచేని భకీంచిన ముఖవాతము 

క్షమించు, “ 

మ ఖవాతమునకు విళంగాది చూర్లము. 

న్లో! విళంగ హీంగ్యపామార్ల బీజనకాహ్య నర్గపై_౩ | 
అగ్నిం వురస్తానిశీ వ్య ముఖవాలేచ ఢధూపయ్ల్ | 

తా, బాయువిడంగములు ఇంగ వ ఉత్త రేణివిత్తులు ఆవాలు వీనిని చూర్ణము 

జేని అగ్నిలో వేనీ ఫొగొబట్టిన ముఖవాతము హరించు, 

ఉదరవాత లక్షణము, 

|! [మాధవనిదా నే! ఉదరం ళూలబద్ధంచ బాహుకంప ళ్ళిరో | 
వ్యభా | నిదానాళోతిపీడాచ వుదరవాతన్యలక్షణమ్ | 

తౌ.. చేతులు వణుకుట తలకొచ్చుట నిదురబట్రకుండుట శరీరమున పీడగలు 

గుట ఈ లక్షణములు గలిగి కడుప్రుశూలించి బంధించుటయీ ఉదరవాతనుని లెలియ 

వలయు, ) 

కుకీ వాత లక్షణము, 

శ్లో! [మాధవనిదాశే] కుకీళూలం శోఫపాండు' శిరోభ )మణ 
కంతథా। చేత భ)మో నాభిళూలం కుకీ వాతన్య లశుమ్ ॥ 
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శనీరయువాచుట శరీరము ' పొండువర్ష ముగ నుండుట తల న్మేతములు తీరు 

గట బొడ్డు కింద శూలించుట ఈ లతణములు గలిగి కడుపుకూలించుటయే కుక్వీ 

వాతమని తెలియువలయు, (ఉఊదర' పకీవాతేములకు ఏక చికిక్సం జేయవల యు +] 

అశీతివాతములకు 'కాలాగ్నిరు[ద్రరసము, 

శ్లో! శుద్ధసూతం విషంగంధ మజామోదం ఫల[త్రయమ్ | సర్ట 
శరం యవయాెరఠరం వహ్నిసెంధ వజీరకమ్ |! సౌవర్చలం 

విళంగాని టంకణంచ కేటు[తెయమ్ | విపముష్టి నస్పర్వనమా 

జం బీరైమర్షయీ ద్దినన్ |! మరీచమ్శాత వటికాహ్యగ్ని 

మాంద్యం (ప్రణాశయేత్ | అశీతివాతజా౯రోగాళ- గుల్మంచ 
(గవాణీగడా౯ [| రనఃకాలాగ్న రు(దోయం పూజ్యపావేన 

సిర్మితే || 

తా, శుద్ధిచేసిన పాదరసము శుద్ధిచేసిన వస నాభి కుద్ధిచేసీన గంధకము. అజా 
మోదము | త్రీఫలములు సర్హకారయు యవమైోరము చి తేయాలము సా ంధవ లవణము 

జీలకజ్హి సౌవర్చలవణమయు వాయువిడంగములం కుద్ది చేసిన వెలిగారము |శ్రీకటుకముల 

వీనినెల్ల 'సమభాగములుగ దంచి చూర్లము జేసి దీనికి సమముగ మూడుదినములు , 

కలిలో నాన బెట్టబడిన ఏిషముప్టి విత్తు ల చూర్ణమును కలిపి ఖల్వమున నిమ్మపండ్ల రస 

ముతో' ఒకదినము మర్దించి మిరియ ఫుగింజలం తేసి మాత్రలుజేసి నెయ్యి మిరియపు 

చూర్చము అనువాని యనుపానముకో నొసంగిన అగ్నిమౌంద్యము కుకీ వాతము 

మొదలగు ఎనుబదివాతములు గుల్మను (గహిణి వరించు. ఇదియ పూజ్యపాదునిచే 

వచింపబడిన కాలాగ్ని రుదరసము, 

అజీర్ణ వాత లకు ణము, 

న్లో! [మాధవనిడా నే] మలన్య బంధోనయ వేచనదుఃఖ జంఘాది 

పా దేశిరళూలక్వణమ్| మందాన్ని యోగోహ్యారు చిక్ష మండ 

వ్యాజీర్తివాతఎ(ప్రవరంతితే జ్ఞా; || 

తౌ, మలము బద్ధగించుట అవయవములు నొచ్చుట పిక్కలు మొదలు పొద 
ములవరకు కూలించుట తలనొచ్చుట శరీరము నెండుట అగ్నిమాంద్యయు అరుచి 
బడలిక గలుగుట ఈ లక్షణములు గలిగి భుజించిన యన్నము అరిగి ఆరగకుండు 
టయే ఆజేర్షవాకమని తెలియనలీయు, (ఇది హరించుటకై వాతతజూంకుళశరసము 
ీనిలేక రసభ స్మముేని నేవింపవలయు,] 
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ఆవ్లు వాత లవణము, 

న్లో [మాథవనిడాశే] అరుచి జ్యామ్లువాతశ్చ మందాగ్ని ర్నాఖి 

ఛూలనమ్ | గురూకర త్య పీశ్ఞాచ హోన్లువాతన్య లక్షణమ్ | 

తా, అరుచిగలుగట అన్నము అరగకుండుట బొడ్డులో కూలించుట శరీర 
ము బరువుగనుండుట శరీరము నొచ్చుట ఈలకణములు గలిగి ఫులిలేనుఫులు వచ్చు 
టయే ఆన్చువాతమని తెలియనలయు, (ఇదిహరించుటకై :మయ్మపకరణమున జెప్పం 
బడిన (శీమదగ్ని కునమారమును సేవింపవలయు, ) 

ఆమ వాతమునకు విషతిందుక ణే లము. 
కతి, రి 

న్లా॥ విపతించుకవృతున్య పరసారన్యప్రస్థకమ్_ |! ద్యాడశేనారనా 
"లేన నంమిశ్ర్యాలోడ్యయత్న తః | జంబీరనీరంద్వి పస్థం (పస్థం 
త్రదీ జచూర్ల కమ్ | (పన్గమేరండతే లంచద్వి ఫ్రస్థంతిల్నతె లకమ్। 

యవత్క_ాయంత కైలం నవవ స్రే)నడోలితమ్ | సరార్థంగ 

నంధ్యస్థిగ తాము వాయు కఫావయ్ీవానిలఘోరళూలే | విలో 
c ఇ 0 న క చస ర మవాయావనులోమవాళయో స్తం బేధనుర్వాతఇతి.పళ_న్తమ్ | 

తా. నాలుగుశేర్ణ విషయుప్టి విత్తులలో ముప్పదిదెండు కేర్లుజొన్నల కలిఫోని 
y “5 క గాం శే అ wnt 12 సేర్ణ కపాయముకాచి (క _ల్తీవ(్త్రృమున వడియగట్టి అందు నిమ్మ పండ్ల రసమురి 

సేర్లు విషముష్టి విత్తుల చూర్షము 4 సేప్టఆతముదము 4 సేర్ల నువ్వులనూనె రీ నేరు 

కలిపి. -తెల పకముగ కాచి శరీరమున లేపనముచేయుచుండిన సర్వాంగవాతము 
సంధివాతేము ఖన్లి వాతము ఆఅమ్షవాతము కపవాతము ఘోర మెనవాతనొప్పులు విలో 

మవాతము ఆను లోమవాతము ఊరు స్తంభజాతేము థనుర్వాతము మొదలగునవి 

హారించు, 

_ అనుతోమువాతే లవ.ణము. 

నో శిరంకడూశ్ళ "బేహశ్చ పాండుర శ ర్షనం|భమః | 

స్వేదమూర్చా భయంచయివ భాతుకోపో వికారకృల్ | 
హోన్యం ని_దాతిశ్వాశన్న ప్యానులోమన్య లత.ణమ్ 

తొ, శిరమున దురదగలుగుట శరీరము ఇ పాండువర్షముగ నుండుటవాంలి 

(భమ చెవుట మూర్చ ఛయము గలుససట ధాతువులు శోఫించుట శరీరవికౌరము 

జ 

* పాండురవర్లమన--- తెలు ఫువన్నె లేక తెలుపు పచ్చనగలరంగు, 
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నగవు కడునిద కడుశ్వాసము గలుగుట ఈలత్నణములతోడ వనక వంగదీసు 

టయీ అను లోమచాతమని "తెలియవల యూ, (దీనియందు త్మీవమైన ౮ పులుగలిగిన 

రోగిమ్చు తిని జెందుననియు మెల్లని తీపులుగలిగిన రోగి జీపించుననియు తెలియ 

వలయు, ] 

ఆనుతోమబాతమునకు వాతసన మ్మోహ'నరసము, 
లు 

న్లో కుద్దసూతం కుహం చాభింవోర్థహం గంధకటంక అమ్ | సైం 

ధవం భూ _రృభీజంచతుల్యంతుల్యంవి చూర్ణ యెత్ | (తిదినం 

మర్ష యేత్ల ల్యే కారవలీరసేనచ ! స(జమూపాంత నేవీ స్వా 
ళు వ CN 

కాచకుపష్యమధాపివా | 'వాలుకాయం[(తేపక్త్వా దియా 

సాం తేసముద్ధశేత్ | ఏతత్పర్యంసమా దాయమ త్న్యవి న 

ఛభావయెత్ | మాషమా (త ఎపీ వేత హ్యానులోమం ని 

మాంతెచ | 

శా, కుద్దిచేసిన పాదరసము కుద్ధి చేసిన వసశాభ్ధి అ|భకభన్మమయు |తీకటుక 

ములు కుద్దిచేసిన గంధకము కుద్ధిచేసీన వెలిగారము సెంధలవణమయు శుద్ధి చేసిన మ్మె 

శ్రవిత్తులు వీనిని సమభాగములుగ. చూర్షముచేనీ ఖల్వములోనునిచి కౌకరాకురస 

ముతో మూడుదినములు మర్చీంచి వజమాపులో. గాని కుప్పెలో శానినునిచి వాలు 

'కొయంత్రమున రెండురూములువండి సాంగశీతలమువదీని ఖల్వములోనునిచి చేప 

చేదుతో భావనజేసీ మాష పమాణనుం లేసీ మొత్రలుచేని యందొకదానిని తాటక 

సీంద వేళ్ళ సముతో చేని వావిలావరనముతో నేని శేవించిన అనులోమవాతము 

వారించు, 

విలోవమువాత లక్షు,ణము, 

శ్లో అతితం[డ్రాప్యతిశ్వాన:ః సాండుతాన్మేత శూలకృద్ | 

స్వేదోహిక్కా_ంతి వాంతిశ్చ విలోవమువాతతణమ్ |! 

తౌ, కడుతం[డ కడుశ్వానము గలుగుట శరీరము పాండువర్లముగ నుండుట 

"నేత్రములు కూలించుట చెమట ఎక్కిళ్ళు వాంతినలునుట ఈలతుణములుగలిగిము0 

దరికి వంగదిసుటయేు విలోవువాకమని తెలియవలయు, (మజియు. దీనియందు 

సీప్పలు తీ వయుగ నుండిన రోగి మృతీకెంచుననియుు, మెల్లగనుండిన జీవించుననియు 

"శెలియవల యు. ) 
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విలోమవాతమునకు సింపహానాదరనము, 

శ్లో శుద్ధసూతం వపుంగంధథధం సమం మణిశిలారనమ్ | 

దంతివీజం సమంఖల్వే మర్జయే ద్దివసద్గయమ్ 1 
కారవల్లీ.రసై స్పమ్య క్పుటపాశేచ యోజయేత్ | 
ఉద్ధృత్య చూర్ణ యేక ల్వే ద్వి యూమించాను పానతః | 

గుంజామా[త్రం (పడాతవ్యం విళోము వాతనాశనమ్ | 

తా. కుది చేసిన రసము శుద్ధిచేసిన వసనాభి శుద్ధిచేసిన గంధకము కుద్ధి చేసేన 
ధి 

మణి శిల శుద్ధి చేసిన కఫరి యివి సమభాగములు వీనికి సమముగ నేలదింతివిత్తుల 

చూర్మము. కలిపి ఖల్వమున నునిచి కాకరాశరసముకో 2 దినములు మర్షించి 2 

రూములు. వాలుకౌొయం[త్రమున పాకముచేని సాంగశీతలమున డీసీ ఖల్వములో 

చూర్ల ము చేసీ గురిగింజ (పమాణమును వావిలాకురనయుతో నేని తీటకనిందరసముతో 

చేని సీవింప్రచుండిన విలోమవాతము నారించు; 

ధనుర్వాత లవణము, 

తో [(నూధవసనిదా నె] ధనుశ్చకంపనమూర్భా హ్యాగ్ని మాంద్యం 

(పలాపకమ్ | మృత్యుతుల్యావిచిహ్నా నిధసుర్యాతస్యలతు.ణం | 

తౌ, వణుకుట మూర్చ అన్ని మాంద్యము లేక కడుస్రుతోమంట (పలాఘము 

గలుగట మృగతీకెంగునటుల కొన్స్వవించుట యీ. లత్నణములు గలిగి శరీరము బిల్లువ లే 

వంగియుండుటయే ధను ర్వాతమని తెలియువలయు, (ఇది ఆ సాధ్యము.) 

ధనుర్వాత మునకు అన్ని కర్మాదిచికిత్స 

శో సరీరం జాయ తేఘోర మగ్ని వైద్యంచ కాఠయేత్ | 

పాదాది కంఠపర్యంతంసంధి దే శే శలాకొయా 1 

వీరండ లైల(త్రిఫలా గోమూత్రం చి(త్రకంవిషమ్ | 

వమాహషకన్య ఘ్ఫు తే ?పానం ధనుర్వాతం వినాశయీత్ 1 

తౌ, సెజెప్పబడిన భనుర్వాతయున శరీరము మహాఘేరముగ నుండును 

“కావున పాదము మొదలు కంఠమువరకు సంధి పజేశముల కలాకురో జక్ని వె ద్య 
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మును శేయుటయే గాక | తీఫలములు చిత్రమాలము అతివన అనువానిని సమభాగ 

ములుగ చూర్ణము చేసీ అంచు ఆముదము గయా తముకలిపి నవించినను లేక మినప 

కట్టులో నెయ్యినికలిపీ సేవించినను భనుర్వాతము హరించు, 

కంఠవాత లక్షు.ణము. 

న్లో! నదో్యోమృత్యుః కంఠవాత శిరోభంగః (ప్రలాపనమ్ | 
వాంతీ ర క్షన్యకంపక్స కంఠవాతేన్య లక్షణమ్ | 

తా, పలాపించుట నెత్తుకుగక్కు_ట శరీరము వణుకుట యీ లక్షణములు 

గలిగి కంఠము తల |బద్దలుచేసీనటుల నొచ్చుటయే కంఠవాతేమని అెలియవల యు, 

ఇది జనించునపుజే రోగిని చంపు, (దీనియందు వాతేగ జూంమయకర సమును సేవింపదను,) 

పతఘాతవాత లక్షణము. 

న్లో! నిరస; వాదపర్యంత మరస్ధాంగే పార్ట్వళూలకృత్. | 

మహాశూలం దివారా(తె పశుఘాతేవ్య లశుణమ్ | 

తౌ. శిరముమొదలుం పాదపర్యంతేమును ] పార్గ్వమున శూలించుట రేయుం 

బగలు శరీరము మిక్కు_టముగ నొచ్చుట యీ లత్షణములు గలిగి శరీరముయొక్క_ 

శీ షార్ళ్వము పగలనొట్టునటుల నొచ్చుటయే పత్నఘూతవాత మని తెలియవలయు, 
ఇది యాప్యము, 

న్లో। [ఆయుర్వే దే] పార్శ్వ మర్ధంశరీరస్యకంపస్ప్యాత్కు_వీ.ళూ | 
లనమ్ ! నే తామయ విరోధశ్చ భంగ స్వా త్పత.ఘాతకః | 

శా, శరీవార్థ పార్ళ కమవణకగుట కడుపులోకూలిం దుట చే తరోగమయు గలు 
గుట యీ లత్నణయులు గలిగి శరీరముమొక్క_ శ పార్ళ పమ పగల గొట్టునటుల 
నొచ్చుటయే పకఘాతవాతమశ తెలియవలయు. (ఇది యాప్యము మటియు వీని 
గగ జ్వరమును సంబంధించియుండిన నో మృతి జెంచు, జ్వరము సంబంధించ 
డిన చికిత్సం జేయవలయు, చికత్సించు నెడ రసకయ్సూరమును "సేవింప జేయ 
ఇయు రవుబ్బను సేయ వలయు.) 
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పక్ష భూత వాతమునకు కాలకంటకరనము 

నో శుద్ధసూతంవిషం గంధం మరీచటంకణంకణా | భూ రృబీజంచ 

త్రిఫలానమ భాగం చఖల్య శే | రిందుకోబ్బ హతీ ఫల్లుసోమవల్లీ 

కవిత్ధకః | అర్షంకభ్ళంగరాజంచ (ద్రవై ర్భా వ్యందిన్నతయమ్। 

శాచకుప్యాంధ శేహ్యాభ వాలు కాయం త్ర శేపళేక్ | యామద్య 

యంచ మండాగ్నాసాంగశీతల ముద్ద రేత్ |! వారాహణాగ 

పిల్తేచ భావయుచ్చ దినద్భయమ్ | గుంజామాకగ్రం (ప్రభా 

తవ్యం పక్షుఘూకం విశాశయీత్ | (త్రికటు (తిఫలాక్యాథ 

మనుపానం వీబేతృదా | 

తా, శుద్ధిచేసిన రసము కుద్ధిచే చనీన వసనాభ కుద్ది జేనీన గంధకము మిరీయాలర 

కుద్ధి చేనిన వెలిగారము పిప్పళ్ళు ఉమ్మె క త్హవిత్తులు త్రిఫేలయులుపీని ని సమ భాగయు లుగ 

చూర్భముచేసి ఖల్వములోనునిచి నల్ల తుమికి పెద్దములక (బహ్మా మేడి భావం చివిత్తులు 

'వెలగఆల్లము గుంటగలగర అనువాని రసములతో తి దినములు మర్దించి భావనచేని 

ముద్ద చేన్ -గాజుకు ప్పె లోనునిచి చీలమన్ను లేపనముచేనీ ఎండించి 'నాలుకౌయంత 

మున 2 రూములు మందాన్ని తోవండి సౌంగశీతలమున దీనీ ఖల్వముననుని చి ఆడవి 
పంది మేక అనువాని చేకులతో 2 దినములు భావనచేనీ గురిగిం జలం లేనీ మ్మారగ్రలు 

జేసి యందొక దానిని (తికటుకములు (త్రిఫలములు అనువాని క పాయానుపాన 

ముతో సేవించిన పతఘాతవాతము పహారించు, మటీయు జషధమును 1 వర్సరం 
చేని ఆరుమాసము లేని శేవింపక చాతనోగములు హరింపవని శాస్త్రము లయందు 

చెప ౭బడియు న్న యది. 
ల 

అన్ధాంగ వాత లతుణము, 

న్లో అర్థాంగం "గాహుకంపక్చ నిచ్రానాశన మేవచ 

హృదమాన్ని రృలంబద్ధ మర్ధాంగం వాతలక్షణమ్ | 

శౌ. చాహువులువణుకుట నిదురబట్టకండుట కడుపులోమండుట మలము 
బంధించుట ఈల కణములుగలిగి శరీరములో అర్థ భాగము ఈడ్చికొనియుండుటయే 

ఆ గాంగ వాతమని తెలియవల ము, ఇదియాప్యము, దీనియందు పకతృఘాతవాత 

చికిత్సం చేయవల యు. 
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పార్వ వాత లత,ణము, 

న్లో [ఆయు దే] చేసా న్యళతలంపా ర్స్వే వ్యున్నాదక్ళ న్టీర్ 

భ9మః | కర్షనేతేచ విస్ఫోటః పార్శ్వవాతన్వ లవణమ్ | 

తా, ఉన్మాదము గలునసట తలతిరుగుట చెవులు నేత్రములు నొచ్చుట ఈ 

అతషణములు గలిగి శరీరములో క్లే పార్ళ కము చల్లగ నుండుటయే పార్గ్యవాశమని 

' "తెలియవలయ., ఇది యాహ్యము దీనియందు వాతగజూంకుళరసమును చేవింపవలయు, 

న్లో! ధిఠః పార్చరచ భరాలం చ నే శేక శ్లేతు వుంద తౌ "| 

కర్లాంత శే మహాఘూాలం పార్శ్వళూలాది దోహకృత్. || 

తా, శినముయొుక్క_ 1 పార్శ పము శూలిం చుట "నేత్రములకు చూఫు లేకుం 

డుట చెవులు వినరాకుండుట చెవిలో మిక్కు_టముగ పోట్లుపొడుచుట ఈలమీణ 

ములు గలిగి శరీరముయొక్క_ 1 పార్ళ పయన కూలాదిదోషములు కలుగుటయే పౌ 

ర్భగవాతమని తెలియవలయు, ఇది హరించుట కై నాతేగజాంకుళర'సమును సేవింప 

వలయు, 

అతపవాత లక్షణము, 

ళు 

హోని రృ్వయతాపనంభవః | దుఃఖాతివీడా కుటిలంవ్యధాచ 

న రీత ఇత్యా తపవాతలతణమ్ ॥ 

రి క! 3 ఆ న్లో। [మాధవక లే] పాండుశ్చదృ్య ర్భ)మణంవి కార? (పాణన్య 

తౌ, "నేత్రములు పాండుగవర్ల ముగ నుండుట శరీరముతిరుగట శరీరమువికా 
రముగ నుండుట (ప్రాణహాని దుంఖము మహాసంకటము గలుగుట సలువిభముశి న 

యుష్మదవములు గలుగుట ఈ లక్షణములహోడ సహిం చుట కళక్యమెైనతాపముగలు 
గుటయే ఆతపవాతమని తెలియవలయు, ఇది యాపష్యము, 

ఆతపవాతమునకు వాతేశాలర్లూర సము, 

నో! వివ. సూతాభకంగంధ వచాహీంగుళ మైంధవమ్ | 
లవంగం వీప్పలీమూలం తుల్యంతుల్యం విమర్ష యేత్- | 

దినంహంన పదీ(డావై కుక్కుటీఫప్రటఫాచితమ్ | 
చూర్చీకృతం తతో చేయ మనుపాన విశేషత, | 
ఆకపవాళనిర్లు క్స్ _స్త్వమస్పూర్యోదయే యథా | 
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తొ, శుద్ధి చేసిన వసనాఖి శుద్దిచేసిన రసము అభ కభస్మము శుద్ధిచేసిన గంధ 

కము అతీవస శుద్ధి చేసిన ఇంగిలీకము సె ంధపలవణము లవరగములు మోడి వీనిని 

సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి హాంసషాదియాకురసముతో 1 దినము మర్దించి 

కుప్పెలా నునిచి 8 రూములు కుఘ్ము_టపుటంష్మిడ్ సాంగశీతలమునదీనీ చూర్లము 

జేసీ సరిగింజలంత యెత్తును నెయ్యి మిరియపు చూర్ల్ణముతో నొసంగిన * నూర్యుడు 
దయిం-దుటచే నంభకౌరము నశించుభంగి * ఆకపవాతము నశించు, 

అగ్ని వాత లమణము, 

న్లో॥ [(గంథాంత శే] అగ్నా చేహవికార యంతిమునుజా మూర్భా 

విదాహ శిరో భంగస్వ్యాచ్చ తథాశరీర మలినా శుష్మాం 

౫తాకోషితా | ఆయుర్వర్థన దోబలతమ్షయకరః। కాంతింవినా 

మానుషా వ్యాగ్నింవాత మిమంవంద తిమునయో ధా(్రీచరం 
మారుతమ్ | | 

తా. శరీరవికారమ మూర్చ విదావాము తలనొప్పి శరీరమా లిన్యము శరీర 

కృళశత్వము కోపము శ ఆయుశ్వృృద్ధి దార్బల్యయగలుగుట శరీరము “కౌంతీహీన 

ముగనుండుట ఈ లక్షణములు గలిగి శ్రరీరయ అగ్ని వ లెమండుచుమనుజుల పీడిం పుచుం 

దునది అగ్ని వాతమని మునీశ్వరులచే జెప్పంబడియె, [ఇది యాహ్యము, ] 

అగ్నవాతమునకు వీరభ[ద్రరసము, 

శ మృతింసూతం మృంతకతా [మం మర్లయే త్క_ంటకీ (ద-వై ః | 

ఏక్షవింశతివారం వైశొమ్యం 'పేప్యం ఫునఃపఫునః | 

చణమా (తాం వటీంఖా బే త్పర్యాంగే చాగ్ని వాత కే | 

న్వర్శథీరీ విపానహ్నీ౯ వారిణా సేవయే త్సమమ్ | 

ఈపన్నాత్ర ఘృ లేపాచ్యం లేపాద్వాతో వినశ్యతి | 

తా, రసభస్మము తామ భస్మము వీనిని ఖల్వములోనునిచి పల్లేరు వేళ్ళర'స 

ముతో మర్దించి ఎండింపవలయు, ఇటుల 2] మార్లు మర్హించి ఎండించి శనగగిం? 

లం'తేసీ మాతలుజేని శవించుటయేగాక రెడ్డి శాన బాలు ఆతీవస చత యాలము 

శ ఆయుర్వృద్ధి యన __చంపకచాథించుట, 
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అనువాని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి ఉదకముతోనూరి అందు యొకింత 
ఘృతేముక లిపి పౌకముచేసీ శరీరమునకు లేపనము జేసీన అగ్ని వాతము నశించు, 

అధ్య వాత లవణము, 

న్లో? [మాధవనిదా నే] వర్హ్యాణి జళ రేడాహాత్ళిరో నే తేభిమ న్త 
థా! పాదళూలం క ర్షళూలం వమాఢ్యవాతేన్య లక్షణమ్ | 

తౌ, కడుపులో మండుట తలవణుకుట కన్ను లుతిరుగుట కౌళ్ళయందు 

కూల చెవిలో పోట్లుగలుగుట ఈ లక్షణయులు గలిగి శరిరమున -గాజెలు కట్టుటయే 

ఆఢ్యవాతమని తెలియవలయు, 

| ఆథ్యవాతమునకు (ప్రభావతీ వటికములు, 

న్లో! భాగమేకంతు కర్పూరం తదర్భం శుద్దగంధకమ్ | 
తత్ప్చవాని విడంగాని జాతీషత్ర లవంగకమ్ | 

జాజీఫలం తథావైలా వోవ్యంచావి సమంనమమ్ | 

శ్లత్ల'మార్ల మిదంసరగం మర్ష యే ద్యామమా।త్రకమ్ ] 

గుడేన మాపమూ[తంతు వటి కాం కార యేద్భుథః | 

వయం (పభావతీనావ్నూ హోఢథ్యవాతే వినాళకృల్ | 

తౌ, రసకర్పూరము 1 భాగము శుద్ధి చేసిన గంధకము శ్లే భోగము వాయు 

విడంగములు క్లే భాగము లవంగము జావ తీజాజికౌయ  _ ఏలకులు ఇవీ దినుసు 
నొకటింటికి నొకొ_కభెగము (తికటుకములు 1 భాగము ఇటుల వానినెల్ల 

(గ్రహించి చూర్భముచేనీ ఆంకు బెల్లముకలిపి 1 రాయు మర్దించి మాష పమాణమం 

చేసి మ్మాతలు జేసీ సాయం (పొతే కాలములయం దొకొ_క మాత చొప్పున 4 

సములు ేతీశనో శేవిం ప్రచుండిన ఆధ్యచాతము హరించు, 
ఆ 

శ్లో! (చూధవనిదానే] దేవాశ్చ పాండుక్ళగిమ  మారుతౌచ 
మూర్భాతికంఫ భ)మతాపయు_క్షః | స్వేదక్చప్ప సై బధిర 
త్యయోగ శ్నుష్క0చవాతం (పవదంతిత జ్ఞా: || 

ల్లో 
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తౌ, శరీరము పాండువర్ణయగ నుండుట బడలిక శరీరమున వాతో పదవ 

ముల మూర్చ వణుకు (భమ తాపము చెమట దప్పిగలుగుట చెవులు వినరాకుండుట 

ఈ- లతుణములు గలిగి శరీరము ఎండివుండు టయే కుష్కు_ వాతమని తెలియవలయు 

ఇది హారించుటకె ఆధ్యవాత చికిత్స నేని వాతగజాంకళశరసశేవ నేని చేయవలయు, 

సు పవాత లక్షణము, 

శ్లో [వూధవనిదానే] భయంభీతత్స తారా ద్రం తోవ; కరాంతరు 

గ వేల్ | మూర్చా కం ఫభ మ న్వే దాస్సు_ఫ్రాతంవినిర్లి శక్ | 
భి ఇ గె దె 

తొ, ఛయపడుట చి త్తవికొారము కోపముగలుగుట శరీరముయుండుట చెవి 

కొనలయందు పీడ వహేర్చ వణుకు (భమ శౌమటగలుగుట యా లక్షణములు గలిగి 

స్పర్శజ్ఞానము లేకుండుటయే నుప్తవాతమని 'తెలియవలయు, 

సు _ప్పవాత మునకు కనకసుందరరసము, 

శో శుద్ధంచ పారదంశుల్బం గంధకం టంకణంకణా | 

కాకజంఘూ కపూయేన దినమేకంతు మర్ష యెత్ | 

డఊోలాయం (లప చేద్యామం నమ్య కీ వ్రాగ్ని నాతతః | 

అర్హ )కస్యానుపా నేన మాషమా|తెం పీబేదను | 

సుప్తవాతం నిహంత్యాశు సర్వవాత నిక్సంతనః | 

ఛౌ, శుద్ధి చేసిన రసము తామఫన్మకు శుద్ధిచేసిన గంధకము కుద్ధిచేనీన వెలి 

“గారము పిప్పష్టుచినిని సమఫాగములుగ ఖల్వములో నుని ఏ వెలుమసంధి వేళ్ళ కసా 

యముతో 1] దినము మర్దించి ముద్దచేసి డోలాయంతమున 1 రూము ఘా జాగ్ని 

తోవండి మోష్మపమొణమును అల్ల పురసయుకో సేవించిన సుప్తవాతము హరించు, 

మణియు దినినే శుహ్మ్కు_వాతమునందురు, 50 వాతములయంచును సేవింపవలయు, 

సంధివాత లతణము, 

శ్లో! శరీరం గంధలి పంచ ళూలంవాయు (పకోపతః | 
దేహేచ వికృతిశ్చెప రోనుహర్టో విలాపనమ్ | 

అంగనందిమువీడ "చ నంధివాతన్య లశత.ణమ్ |! 
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శా, శరీరము గంధముచే బోయబడినటు లుండుట వాత పకోపమువల న 

కూలగలుగుట శ్లదీరయున గాడెలుకట్టుటీ గగుర్పొడు చుట (పలాపించుట యోల లు 

ణములు గలిగి అవయవ సంభథు౫ కచ్చు టరు సంధివాతమని “తెలి శువల యు, 

నంధివాచమునకు రత్నగర్భపోటలిరనము. 

న్లో కశుద్ధసూతం విషంగంథం షీంంగుళం కటురోహిణే | 

లోహ తామ మయోళనస్త్న తాళకంచ మనళ్ళీలా | 

అర్క_మూల కపామీణ నుర్చితంవటకీ కృతమ్ 

కాచకుప్యాం ని వేవ్యాధ తేషు ద్వ(హ్ర్రైవ్భు_త్తి కామ్ | 

(ప్రియాం వాలుకౌయం(తే పచేన్టృదగ్నినా తతః | 

గుంజామా [తం (పయుంజీత నంధివాతం ని హూంత్యలమ్ | 

శా, కుస్టజేసిన రసము శుద్ధిచేసిన వసనాభి కుద్దిచేనీన గంధకము కుద్ధి చేసిన 

యింగిలీకయ కటుకరోహిణి లోహభస్మము తామభ సము మండారము కుద్ధి చేసిన 

తాళకము శుద్ది చేసిన మణీశిల వీనిని నమభాగ ముయిగ ఖల్యములోనుని చి జి ల్లెడు వేళ్ళ 

కషాయములో 1 దినము మదికాంచి గాజకుప్పెలో నునిచి -వీలమన్ను లేపనముజేని 

యెండించి వాలుకౌయం|కమున కి రూములు మృద్వగ్నితోవండి యందొక గురి 
గింజ పమాణమును నెయ్యి మురియపుచూర్షముతో నేని లేక ఓమము వస అనువాని 

కషాయముతో'నేని సేవించిన సంథివాతము పహారించు, 

సాధ్యవాళత లతుణము, 

న్లో! [ఆయున్వేచే] రోమహర్ష ౧ కంచైవ శిగోభి మణ ళఈూల 

కమ్ |! క రృ ళాధిర్య మెజ్ఞానం సాధ్యవాతేం వినిర్లి జేత్. || 

తా, గగుర్చొడుచుటు తలలిరుగట శరీరము కూలించుట ఇెవులు వినరా 
కపండుటు అజ్ఞానము గలుగుట యాలతణములు గలది సాభ్యవాత మని తెలియ 

వలయు ఇది యాహ్యము. దీనియందు వూర్య్వో_ సంథివాత చికిత్స నే కేయసల యు, 

ధిరోవాత లశుణము, 

శ్లో! [ఆయుశ్వేచే] శిగోవాలేచ హృచ్బూలం రోమహర్షా. నికో 
పణమ్ | డాహస్సర్యాంగ నేతేచ శిరో నాతస్య లతుణమ్ | 
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తా, బభోామ్ము నొచ్చుట వోమములు గగుర్వొడుచుట శరీరము ఎండుట సర్వాం 

గములు "నేత్రములు మండుట ఈ లతణములుగలిగ తలనొచ్చుటయే శిరోవాతమని 
శేలియవలయు, (ఇది హరెంచుటై రసగర్పూరము నేని కాలాగ్నిర్య దిరసము నేని 
నేవింపవలయును,) ' 

సర్వహీన వాత లతంము, 

న్లో [(గంఖాంత చే] ఆతపోచే గా శుష్క త్యంనర్యహానిశ్చకంప 

నమ | పర్మిభమః కర్షళూలం స్వరహీన నిరీక్షుయెల్ ! 

తౌ, శరీరము ఉడుకుట శరీరము శుష్కించుట శరీరము వణుకుట తబ్బిబ్బు 
లాడుట చెవిలోళూలనలుగుట ఈ లతణములుగలిగి సరహీనమె సపలుకుటణయ్ 

స్వర హీనవాతమని తెలియవలయు, 

స్వర హినవాతమునకు వాతకులాంతక తై లము, 

న్లో! రనంగంధ శిలాతాళ చూరం మగర్ట్యంచ కాంజిశె 
౧౧ వూ యు a 

లిప్వావ స్తే) కృ ఈాంవ ర్రిం లే లాకాం జ్వాలయెన్న్ముఖాత్ ! 

(సావయే దా/హయే శత్తెల మథః పాతేఘ్సుతై స్పహ 

త తైలం లేవయేత్స త్రై నాగవల్యాస్తు ఛతయేత్ | 
స్వరహిన వికారఫఘ్నం నర్వ్యవణ హరంపరమ్ | 

తౌ, రసము గంధకము శిలాజిత్తు తాళకము వీనిని శుద్ధి చేనిననమ ఫాగములుగ 
చూర్ణ ము జేసీ ఖల్వములోనునిచి కలితొ మర్లించి వృన్త్మమునస లేపనము కేసీ ఎండిం 

చివ _ఫీగజుట్లి నూనెలోతడిపీ దీపము ముట్టించి దానికింద నొకపా్యత్రము నునిచిన 

యంమ సూనెవడుసును పదప దానిలో ఆవునెయ్యిక' లిపి తమలపాకుకు లేపళముజేసి 

భతీంచిన స్వరహీ ననాతమును లేపనముజేనీ సర్వ వణములు వరించు, 

ర_కృవాతే అహ్ ణము, 

శో ర_కృవాంతిశ్చ హింక్కాచ మూ ర్చాదావాచ్చ కంపనమ్ | 

చేశాకాంతి హర స్ప్వేదోరక్రవాతస్య లక్షణమ్! _ 
10 
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తౌ, "నెత్తురు గక్క్కుట ఎక్కిళ్లు మార్భ దాహముగి లుగుట శరీరము వణు 

కుట శరీరకొంతీ నశించుట చెమట గలుగుట ఈలక్షణయలుగ లి? “నెత్తురు గక్క్కట 
యే ర_కవాతమని తెలియవలయు, 

ర_కవాతమునకు వాతాంతకఠరనము, 

శ్లో! శుద్ధసూతం విమంచాభం వివం (త్రికబుకం నమమ్ | 
చితమూల కపాయేణ దినంమర్హ కంచ వానయా | 

అర్మ_మూల కపూాయేణ డినంజంబీర సీర కై ః | 

ఉొలాయం శే యామనూ[త్రం మాప.కూ|త్రంచ ఛశతుయేత్ | 

శేణవాతం నిహంత్యాశు ర_క్షవాతం వినాశ యేల్ | 
తా శుద్ధి జేసిన రసము శుద్ధి జేసన వసనాఖి అభ్రకభస్మము అతీవస త్రీకటు 

కములు వీనిని సమఫాగములుగ ఖుల్టములోేనుని చి చీ తమూలక సాయము అడ్డసరపా 
కురసము జిల్లేడు చేళ్ళక సాయము అనువానలో (పతిదానిచే ఒకొ)_కడినంబును నిమ్మ 
పండ్ల రసముతో ] దినంబును మర్దించి ముద్దచేనీ డోలాయం తయులో 1 రూము 
'పొపకనుజేసీ మాస్నపమాణమం తేసీ మాతలుజేనీ యందొక దానిని నీరుగొలిమిడీ 
కషాయానుపానముతో నెనంగిన ర కృవాతమును నెయ్యి మిరియపుచూర్లానుపాన 
ముతో నొసంగిన కీణవాతమును హరించు, 

శీణవాత లక్షణము. 

శ్లో! శీణేచవా కే శిరసోవ్యథా-చ నాసానఖేదుఃఖత మంగళూలమ్, 
దివాననాతెౌ-చ వినష్టనిద్రః కపాలనే్నేతేచ వివృద్ధశూలమ్! 

కా, తలనొచ్చుట నాసీకము నోళ్ళుకూలించుట అంగములునొచ్చుట ఓ 
యుంబగలు నిదుర బట్రకండుట కపాలము "నేతములు మిక్కు_టముగ నొచ్చుట ఈ 
లక్షుణములుగలిగి శరీరము కృశించుటయే క్షీణవాతమని "తెలియవలయును, (క్నీణ 
శిదోపాతములు హరించుటకై ర క్షవాతచికిత్స నేని లేక రసకల్చూర సేవన నేని 
చేయవల యు 

ఖంజావాత లకేణము. 

న్లో! (ఆయుశ్యేచే] జాగరశ్చ దివాని దా హ్యజీర్తి శ్వాగ్నిమాం 
ద్యకమ్ | అంగ నై కల్య నిశ్చేష్టం ఖంజావాతన్య లవ ణమ్!! 
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తా, ర్నాతుల నిదుర బట్ట కుండుట పగలుని దించుట అన్నము జీర్ణము గాకుం 

డట అగ్ని మౌంద్యము లేక కడుపులో మంటగలుగుట ఆంగములు నొచ్చుట శరీర 

ము గురు తెరుగకుండుట ఈ లత్నణములుగలిగి కుంటితనము గలుగుటరో ఖంజావాత 

మని తెలియవలయు, 

ఖింజా వాతమునకు ' వాతవ(జరనము, 

న్లో అభ కం గంధకంసూతం విషవ్యోవక సయింధవమ్ + 

హింగుళంచ విళశంగంచ వీప్పలీమూల చిత్రకమ్ | 

దినంహంన పదీ[చానై * కుక్కు_టీ పుటపాచితమ్ | 

చూర్హంకృ తాతతో చేయంహ్యానుపానవిశేషతః | 

మాషమాత్రంచ చే వేత- ఖంజూవాతం వినాశయీత్ | 

తౌ, అభ కభస్తుయు శుద్ధి చేసినగం ధకము శుద్ధి చేనినరసము కుద్ధిచేపినవస నా 

భి తీకటుకములు సింభవలవణము శుద్ది చేనిన ఇంగినీకము వాయువీడంగములు మోడి 

చ్నితమూలము వీనిని సమళాగములంగ  ఖల్వములోనుని చి హంసపాదియావరసముత్ " 

1 దినము మర్షి౦చి కుక్కుట ఫుటంబిడి సాంగశీతలమునదీనీ చూర్ణము చేసి యం నొక 
మాష (సమౌణమును నెయ్యితో నేని మిరియ పుచూర్ణముతో ేనిదుంపరాస్న ప్రచా 

ర్లముతో నేని సేవించిన ఖంజావాతము హరించు, (మటీయు దీనినే కళొవాతము 

నందును సేవింపందగు,) 

కళావాత లష్ణము, 

చ గా న్లో శరీరం పాండురంచా స్యదై వర్జ్యం రక్త న్మేతతా | 

కృష్ణజిహ్వాచ సూల చ కళావాతన్య లక్షణమ్ || 

తా, శరీరము పాండువర్లముగ నుండుట నుఖము వివర్ల మెయుండుట నే 

ము బెజ్బగ నాలుక నల్ల గనుండుట శరీరము శూలించుట ఈ లతణములుగలిగి ర 

సస్సును కకమును జెరుప్రునదియే కళావాళమని తెలియవలయు. 

క్ 
య 

కళావాతమునకు వాసాదితే లము. 

న్లో వాసాగళూ వీ చతురంగుళానా మేరండ తె నవిబేత్క. బాూయమ్। 

(క మేణన ర్యాంగవిమర్షనంచ క శాఖ్య వాతన్యవినాశ కం స్నా? | 
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ణా, అడ్డసరముతిప్పతీ” శల దీనిని కపాయముకౌచి యందాముదము కలీ 

. వీశేవించుటయీ గాక శరీరమునకు లేపనము సగాజేసీనకళొ వాతము హర్షించు. (మటీ 

యు దీనియందు ఖంజావాత చికితృనుకూ డా జేయందగు, ) 

అవయవాంగవాత లతణము 

శ్లో అవయవాంగే వాతనూలం చేహే పీచాగ్ని విదాహకమ్ | 

మలమూత్ర వినాశశ్చ నిద్రానాశ శ్చిరోవ్యధా || 

తా, శరీరమంతటనొచ్చుట శరీరమంతయునుండుట మలమూ (త్రములు వెడల 

కుండుట నిదురబట్లకుండుట తలనొచ్చుట ఈలమేణములు గ లిగిసర్వాంగములు నొచ్చు 

టయీ అవయవాంగవాతమని తెలియవలయు, 

అవయవాంగవాతమునకు నై రేచనకల్పము 

న్లో పయ సై రండజంతై లం పి బేర్లోపః హరంపరమ్ | 

హరితక్యా న్త/యోభాగ భాగమై (ంధవ కృష్ణయోః | 

ఏతదుస్లాంబు నాజీతం చూార్ల మాశు విెచేచయత్- | 

అవయవాం౦ంగం నన్ని పాతేం వాతళూలహారం పరమ్! 

డా, ఆవుపాలు ఆముదము వీని "నేకము జేసి |తౌగినను లేక కర కాయలు 

క్త భాగములు సెంధవల వణము పిప్పళ్ళు ఇవిదినుసుకు ఒకొ్క_క్కు_ ఫాగము ఇటుల 

వాని నేకముజేసీ ఉస్లోదకముతోనూరి (తౌగినను శీమముగ వి రేచనంబులై అవయ 

వొంగ వాతము సన్నిపాతము చాతకూల హరించు.. (ముజీయు ద?అనుపొనములతో 

ఆమవొాతేమున జెప్పంబడిన పంచవ డ్ర)రసము 

హరించు, 

సేవించిన  అవయవాంగవాతనము 

x 

"స్తా న్ట్నవాత లక్షణము, 

న్లో! మహావాతం భవేదేహే దివారాతౌచ శూలనమ్। 

సడానిరిశనం స్వేధ స్వ్యానవాతన్య లవ,ణమ్॥ 

తా, వాతము అధికముగ (పకోపీంచుట టయుంబగ్గలు మిక్కు_టనున అం 

గములు శూలించుట ఎల్ల పుడు ఆకలిలేకుండుట శచెమటగలుగుట ఈ లక్నణములు 

గలిషి శరీరనంధులు శూలీంచి ఆలస్యమును గలుగంజేయు నదియీ స్త్యానవాతమని 

తెలియవలయు, 
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స్థ్యానవాతమునకు వాతోనూలనరసము, 

శ్లో! శుద్ధసూతం విషంగంధం భూ_ర్తవీజం |త్రిభిన్సవుమ్। 
పంచకోల కపాయేణ మర్చయే ద్దివనద్వయమ్ | 

నూూపషయో య్ళాధ నేపాచ్యం సాంగళీతం విచూర్ల యేత్ | 
మత్స్య పిత్త భావయేచ్చ మర్ల యే ద్దివసద్యయమ్। 

పంచకోల కపషాయ్ణ గుంజామా|త్రేం (పడాపొయేత్ | 

స్థ్యానవాతం హా నేచ్చీఘ్రోం సర్వవాత వికారనుత్ | 

తా, రసము వననాఖి గంధకము వీనిని కుద్ధి చేనీన చానికి సమముగ శుద్ధి బేనీన 

ఈమె క్త విత్తుచూర్ల మునుకలివీ ఖల్వములోనుని చి పం. ఏ చకోలకషాయముతో 2 దినములు 

మర్షించి మాస సములోనుని చి దానిసె మరియొకమాసనుమూని -చీలమన్ను _ లేపనము 

జేసీ యెండించి భూధరయంతములో ఫుటంబిడి సాంగశీతలమునదీనీ ఖల్వములోను 

నిచి చూర్లముచేసీ చేపచేదుతో 2 దినములు భావనజేసి మర్దించి గురిగింబలంలేసీ 

మాత్రలుజేసి పంచకోలక షాయానుపానముతో సేవింవు చుండిన 'స్వ్యాన నాతేము సర్వ 

వాతములు కడుశీఘ్రముగ వారించు, 

శ్లో॥ గగంథాంత శే] కరీరంపాండువర్లంచ కటిదేశేచ తాసనమ్ | 

శిరళ్య్శూలం 'నే(త్రళూల గుల్పళూలం విదాపాకా |! 

తన్ని _దాం నాశయే దాత గుల్ఫ వాతేన్య లశ్ణమ్ ॥ 

తా, శరీరము పాండునర్ల ముగనుండుట మొల చుట్టుమండుట శిరము "నీత 
ములు కూలించుట శరిరము విదాహించుట రాతులయందు నిదుర బట్టకండుట ఈల 

కజణములుగలిగి ఏలమండలువాచి కడుకూల గలుగుటయే గుల్భవాతమని “తెలియ 

వలయు, (ఇది హరించుటకై రసవుబ్బ వేయవలయు, మటియు రసకర్పూరమును. 

నేవింపవలయు,) 

గుల్భ వాతమునకు (ప్రాణనల్ల భరనము, శ 
న్థో॥ నంరవిపల-ఎ "భగం గంధకం చ మనళ్నిలా [ 

మర్చీతం పర్పట[(ద్రావై ర్ప(జమూషాంతరనే కీ జేత్ | 
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భాధశే ప్రుటపాకంచ సాంగళీతల ముద్ద రేత్' 

ఖబ్యమ ఖ్యే వినివీప్య మత్బ్యాజ శిఖివిత్తీ గా 8! 

భావితం యామమా|త్రంతు సంజామా: శత్రంతు (పదాపయేత్. | 

గూ వాతం నిహంత్యాశు సర్వవాత వికారనుత్ | 

శౌ శుద్ధి చేనీనరసము శుద్ధి చేసిన సనాఖి అతివస !ఆ(భ కభస్మృము కుద్ధి చేసిన 

గంధకము శుద్ధి జేసిన మణిశిల వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చిపర్సాటకర స 

ముతో 2 దినములు వర్ణించి వ్యజమాషలోనునిచి భూభరపుటంబిడి సాంగశీతల 
మునడిని ఖల్వములోనునిచి చేపే మేక నెమలి అనువాని చేచులతో 1 రూముభఖావన 

జేసీ ౫పరిగింజలం లేసీ మొత్రలుజేసి అల్ల ఫురసానుపా నముతో సేవించిన గుల్ఫ వాతీము 

సర్వ్వాాళతములు 'కడుశీ ఫుముగ పారించు, 

అంగుళీవాత లతణము, 

శ్ చహేతాప శ్వాంగసళీనా'ం దాహశ్చ కరపాదయోాః | 

ఆంగుళ్యః కజ్టరూ పణ హ్యంగుళీ వాతలశుణమ్ 

caf శరీకముమండుట చేతుల వేశ్ళయందు కాళ్ళ వేళ్ళయందు మంటలు 

పోస్ట ఈల తేణములుగలిగి (వేసృకుబ్దత్వమును జెందుటయే అంగళీవాతమని 
రెలియామువళ యలు, [ఇది హారించుటకై వాతీగజాంకుళకప్లమును పిప్పళ్ళు మోడి అను 

వాని: “సేరపవంయు. మణియు రసకర్పూరమునుగాని లేక మేహ వ్రణ పకరణమున 
కెహ్పృంబడు, ఫరంగిచె ఇెక్కయోగయలో శుద్ధి జే జేసీన ఇంగిలీకమునుక లిపీగాని జేనింపవల 
“జాపి. ie వకణడిక్ళు. క్థగాగమును శేవిరేచున పుడందు చెప్పం బదేనపథ్యముల నాన 
ను Eo SE. WE !! NK మ్; గ ON | ళ /| 
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జానువాతనుని తెలియవలయు, (ఇది నివ_ర్హించుటశై వాతగజాంకుళరసము నేని రస 

కర్పూరము నేని శేవింవలయు, 

జంఘవాత లతణము, 

శ్లో! భీతభీతం చాతిళూలం రోమహర్షో నిరీక్షణమ్ | 

భూమధ్య శూలనం౮ మూర్చా జంఘావాతేస్య లత.ణమ్ | 

తొ. కడుఫీతీగలుగుట శరీరమున పోట్లు బొడుచుట శరీరము గగుర్చొడుచుట 

“ఇస ఎపాటువేయకచూచుట కనుబెమలనడువము కూలించుట మూర్చిల్లుట యీోలతో ౫ 

ములు గలిగి పిక్కలు శూలించుటయీ జంఘావాతమని 'తెలియవటియు, 

జంఘావాతమునకు లకీ విలాసరసము, 

న్లో శుద్ధ మాతం వివంగంధం నేపొళం దరదంనవమమ్ |! 

చిిత్రమూలకహా యేణ డోలాయం[తే దినంపచేత్ | 

మత్స్యపి_ల్తేన నంకోధ్య ద్వ్యియామంచ విమర్ల యేల్ | 

అభం క . సుహ్నితీ కే దినంమర్ష్యం ద్విగుంజం భత యేత్పడా | 

జంఘావాతం నిహం త్యాశు హ్యానువాన వికేవత § ॥ 

తా, రసము వసనాఖి' గంథకము నేపాళము యింగిలీకము వీనిని సమభాగ 

ములుగ కద్దిజేసి ఖల్వములోనునిచి 1 దినము -చిత్రయమాలకపషాయముత్ మదికాం-ి 

డోలాయం[తముని 1 దినమువండి సాంగశ్రీతమున తీసీ మరలఖల్వములో నునిచిచేప 

షేధుతో 2 రూములును (బహ్మ జెయ డుపాలతో 1 దినమును మధి౯ంచి 2 గురిగింజ 

అం వేసీ మాత్రలు జేసీ 6 మాసములు బోడతర పాకురసములో మిరియపుచూర్మమును 

గలిపి సేవింపుచుండిన జంఘా వాతము హారించు, 

' అస్థివాత లక్ష ణము, 

త్షో॥ (గం ధాంత లే] చేహనస్య కంపనంమూర్భా సేదదాహోన్ని 

మాండ్యకమ్ | (శో, లేతిబధిరత్వంచ హ్యస్టి వాతస్య లక్షణమ్! 

తా, శరీరమువణుకకట మూర్చిల్లుట చెమట తాపము అగ్నిమా ంగ్యము వె పుడు 

గలుగుట యగాలత్నణములు గలది అస్థులు మిక్కు_టముగనొచ్చుటయే అస్టీవాతమని 
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చుం 

శెలియవలయు, (ఇది హకించుటతై |! నతృరమువరకు యై జెప్పంబడు సం ధకకల్పము 

"చీని వాతగజాంకకళరనము నేని సేవింపవలయు.,) 

“కాకవాత లతణము, 

శ్లో! (పారిజాలే) హా స్తేపాదేచ కంపక్చ శిరో భమణకం తథా | 

నేత్రభమణకం చయివ కాకనాతన్య లతణమ్ |! 

తౌ, చేతులు కాళ్ళువణుకి కు తల చ్నత్రములుదిరునుటు యాలత.ణములుగ లిగి 

తల గిరిగి భామిసెబడుటయే కౌకచాతమని (కౌకిసోమాలని) తెలియవలయు. (ఇది 

హారించుట కై మె ప్పంబడు గంధకకల్ప ముీని టం కొయనీరులోసింమూర ముక లిపీ 

మేని సం దూరము కానా గవిత్తులు పెష్ప డ్ అనువాని చూర్హ ము నేని 6 బో మానములు శీవిం 

పవలయు, 

భ)మణవాతే లక్షణము, 

క్లో (కౌముద్యామ్] భమశే నూరు లేశ్నీఘం మూర్నాత్యష్టా 

వికారకృత్ | అంగకోఫోదరంగుల్లుంచేహళోవర్చలకు ౧మ్ | 

కా, దప్పుగలుగుట శకిరయు వికారముగ వుండుట అంగములువాచుట ఉదర 

గుల్టనోగ యులుగలుగ ఓ జేహూముకుష్క్ంచుట ఈలక్షణములుగలిష శరీరముతిరిగి 

మార్చిల్లి బడుటరే ధి మణవాతమని తెలియవల యు, (ఇదిహరించుటకై 1 వత్సరము 

వరకు గంధకకల్చ్బమును నే గకుంపవల యును, 

భ)మణవాతేమునకు విమ్షపరా(గమరనము. 

“శ్లో! శుద్దపారదగంధంచ టంకణంచ విషంనమమ్ గత్రికారంనై ౦ధ 

నంతుల్యం సరషంభూః తూర జై ర జర్ష)చైః ® | నుర్ది తేం గోళకీకృత్య 

కుక్కు_టీ పుటవాచికమ్ | ఖల్వ మ జ్యే వినిషీవ్వ మత్స్య 

వారాహి త్రకే | భావితంచూ వమా కం చ్ల'జేయం నీత్రోదకం 

తను | నన్ని పా తేజ్బు రేశ్యాసేదోపే పేవిషమరీతేే | అవస్మ్రాశే 

ధనుర్యాతే కంపవా తేచమూర్భశే | తత్మ జేన నిహంత్యాశు 
ఇచ్చావద్య?(ప్రదాపకో దత్ | ునుష్యాగాం. హి తాస్టాయనర్వ 

నోగభయావహ।; వీష్ణువాగ థితః ఫూర్వంర సోవిష్టుపర్శాక్రమః!! 
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తా కుద్ధి చేనినర'సము శుద్ధి చేసిన గంం౮తకము ఫుద్ధి చేసన వలిగారము శుద్ది చేసేన 

వసనాఫ్* తితమురములు పె ంథవలవణము వీనిని. సమఖాగములుగ ఖిల్వములోనునిశి 

ఊమ్మె త్తాకర సముతో మర్దించి ఘుటికలు చేసీ కుక్కుట పుటంబిడి సాంగశీతలమునదీసీ 

మరల ఖల్వములోనునిచి చేప అడవిపంది భనువానిచేదులతో భావనచేసీ మాష 

(పమౌణసుం తేసీ మాత్రలు జేనీ యందొకదానిని శీతోదకము. లేక నేల చేరుగంధము 

(శీగంథము అనుబాని యనుపావములలో జేనితో చేని శేవింప్రుచుండిన సన్ని పొతము 
జ్వరము క్వాసము విషము ీత్రదోహము అప సారము అనుర్వాతము కంపవాతము 

(భమణ వాతీము మొదలగునవి తత్త ఇమున హరించు, దీనియందిచ్భాప థ్యము నాచ 

రింపవల యు, సర్వరోగములు హరించి మనుజులకు హీితముకలుగుట కై విష్టుపర్శాక 

మమనుర సమును పూర్వకాలమున విష్ణువు వచించె. ఈ భ్రమణవాతము హరించుటకై 

వాతగజా ౦కోశ రసమున్గుకూ "డా సేవింపందగు, 

(ఛమణాదివాతములకు గంధక కల్పము, 

న్ పషుట్ఫలంగంధచూర్ష ం'చ (లిఫలాచి(తతెండులాః | శుంఠీమరీచ 
క్ | ౯ 

వై చేహ పళ్లిష్కంచ పృథక్సృథక్ | చితకంచ పలైకంతు 

చూార్జి తం వ్యస్ర్రగాలితమ్ | వకనిష్క_ంద్వినిష్క_౦వా పయసా 

జ్వసిలే పి బేత్. సర్వరోగవినిర్హుక్నొ మృగరాజపరా[కమః | 

దీ న్టైయుఃకుంజర బలో దివాపశ్యతి తారకా; | దివ్య చేహో 

బలీభూత్యా ఖేచరత్వం (పపద్వళలే । తస్యమూతపఫురీపాణే 
శుల్చం భో వతికాంచనమ్ | హంత్యషాదశ కుస్రూని (గ్రహణీశ్చ 

చతుర్విధాః | “మందాగ్ని మతి సారంచ గుల్మమప్టవిధంతథా | 

అకీతీం వాతరోగాంశ్చ హ్యూ ర్నాంస్యప్ట విథానిచ | మను 

షి పూజ ఇ తః | ప్యాణాం హితాన్టాయ పూ వ్రపాటేన నిర్ణిత 

తా, కుద్ధి జేసిన ఆమ్ల సారశిలగంధకము 6 పలములు | తీఫలములు బాయువిడం 

గములు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు ఆనువానిచూర్లము దినుసు ఒజకటింటికి 6 నిష్కు._ 

యులు చిత్రమాల పుచూర్ల ము 1 పలము ఇటుల వఏని"సెల్ల వత్త గాలితంబొనర్చియేకము 

చేసి యందొక నిష్క_|పమాణంబు నేని 2 నిష్కముల' ప్రమౌణంబు చేనిఆప్రపాలు 

* (తీతారములన -ాసర్జు కూరము యవమారము టంకణమారము, 

Jaa 
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ఆవునెయ్యి శర్క_ర అనువానిలో చేనితో చేని 6 మాసనములనరకు, సాయం పాఠః 

కాలముల శేవింప్రుచుండిన సర్యగోగవిము క్రుండె నీంహముతో 'సమౌన మైన పరా 

(క్రమము దీర్దాయువు ఏనుగుతో సమాన మెన బలమ ్పగటియంగు. నత తీయుల గాం 

చతగినదృష్టి సుందరమైన డేహము శరీర దార్భ వ్రముగలవ్యాడి ఆకసమున సంచరించు 

వాడు? రాగిని బంగారును ఉత్స_ధ్రీజేయతగిన మొత్రపురీషముల _విసర్టిం'చువాడుగ 

ను మణియు నీగంధక కల్ప సేవనవలన 18 కుష్తువులు 4 విభ గహుణులు అన్ని మొం 

ద్యము అతిసారము రి విథగుల్మరోగ యులు 80 ఇవాతరోగములు రి విధ మూలనోగ 
ములు హరించు, దీనిని నునుష్యులహి తార్థం బై పూజ్యపాదుడు నచిం చె. (దీనియందు 
చప్పీడియన్న ము ఆవుపాలు ఆవుచల్ల అనునానిని శేవించుట పథ్యాకనము ఎ) 

పంగువాత లతుణము. 

క్లో! (సింయారమణిదర్ప జే] గృహీతో రుద్యయఃపంగా గతిభం 
గశ్చవాతశే | 

శౌ, 2 తొడలు బంధింపబడి నడుచుటకు క క్రీల్వేరండుటయీ పంగువాతీమని 
తెలియవలయు, దీని నేకొందరు చచ్చువాతీమనియు వచిం వనరు, (ఇని నివర్థించుట 
వెగంధక కల్ప్సమును 6 నెలలు నెవింపవలయు,) 

పంగు వాతమునకు [పభావతీ వటికలు. 

న్లో హరిద్రా నింబపష్మతాణి వీప్పలీ మరిణానిచ | విడంగం భద ముసాచ జేరకంవిశ్వ భేపజమ్ ' చి(తకం పసైంధవంకుషం వివం పాఠాహరీతకీ | ఏతాని నమభాగాని వ్యాజామూ (త్రేణ వష యత్ | చణ వమాణవటి కా శ్నాయాశు ప్కాశ్చ కారయీల్ | ఎరా హ్యుహ్లోదకై ;పీత్రా వ్షూచీంచ వ వోవహాతి | లూత మట చౌజేచ గోమూ తే విలేవయేత్ | ఉపూమూ లేన 
ఎర్పుదష్ట విషంహ కేశ్ | మేహేర క్ష (పవాహేద (శ్రీగంభేననమంవీ బేల్ | అర్క.టీ రేణనంలి ప్తావృశ్చికన్యవిషం హశేత్ | పొంకిపుప్పంచ పటలం * రంభాకందర సానిరతా | కాకమాచీర సై ంవీకాతిమి రాణ్రివినాళ క్స్ క్ష్ సలిశాంనీ దా 

యై 

* అజాకీ శేణసంయు తా, 
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రకా రశ్రాత్సీత్యం వినాశయేత్ | గుడేన భక్నీతాణైవ వాత 
రోగంవినాశ యేత్ | భృంగ రాజర సై ః వీ తాలిరోదా హంసా చే 

ద ్రశేమ్ | తండులోదక నంయుకా కాసంకృ చ్చ విరా 

శయేత్ | గోమూతేణయుకాపితా ప్లీహరోగం వినాశయే 

త్ | ఛాగతీర నమా యుక్తా వటికా సాశ్వగంధికా | పీతా 
మండల పర్యంతం రాజయశ్స్న వివారిని॥ 

తా, పసవు మం చివేపాకు పిప్పళ్ళు మిరిమాలు వాయువిడంగములు తుంప 

ముపప్పెలు జీలకజ్ఞ శొంఠి చిత యూలము సెంధలవణము చంగల్వకోేష్టు ఆతీః స శిరో 

బొద్ది కరక్కా_యలు వీనిని సమభాగములుగ చూర్ణము చేసీ ఖల్యములోనుని చి మేక' 

మ్యూత్రముతో 4 రూములు మర్దించి శోనగగింజలం లేసీ మా(త్రలుజేనీ నీడనెండించి 

యందొక దానిని ఊమ్లో వకముతో సేవించిన విషూ చియునోమూా[ తమతో నూరిల్వే 

వీము చేనీన లూత విస్సోటక వణములును నాగురువేరుగంధముతకో సేవించిన సర్ప 

విషములను (శీగంధముతో సేవించిన [పమేహములును కుసుమరోగములును జిల్లేడు 

పాలతోనూరి లేపనముజేనీన తేలుకర చిన విషంబును అరటిగడ్డర సముతోనూరి నేత 

ముల కంజనము వేసిన కంటిపువ్వులును పటలములును నల్ల కౌచాకురసముతో 'సేవిం 

చిన స్నేతయమలయందు జనించు తిమిరరోగంబును నీలియాకరసముతొ నూరి నేత్రము 

లకంజనము వేనీన రక్షో చేకమును గలుగం జేయు చే త్రదేోషంబును బెల్లము యొక్క 

అనుపానముతో సేవించిన వాతరోగములును గుంటగలగ్రరాకురసముతో సేవించిన 

శిరోబాతము శిరోజనిత తాపమును పశికడుగుతొ నేవించినకౌసమునుమూతకృచ్చ 
ములును గోమా తముతో శేవిం-దినప్టీ హూవోగంబును మేక పాలు * డొమ్మడోలుగడ్డ 

చూర్షము అనువానితో 40 దినములు సేవించిన తీయకోగంబును హరించు. (మణి 
యు దీనిచే కిరుబొద్ది వేళ్ళక పాయముతో శేవిం చినజ్వర ులును! ప్రసూతీనోగయులును 

చెల్ల ముతో 6 మాసములు శేవించిన పసంగువాతములు (ఛమణవాతమును తిమిర వా 

మును హరించు.) 

పనీ, అర్జితవాతము లకు భృంగాదినన్యము, 

న్లో భృంళై రండక నిర్ణుండ్యో మత్స్యాకీచార్క- షృత్రకమ్ | 

న్నతేల మరిచంనన్యం పతుఘా కార్తి తెముచ॥ 

* ఇదే సెన్నేరుగడ్డయనియు జెస్పంబడు, 
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తా, గుంటగలగర అముదపుకొ నలు వావిలికొ నలు పొన్న గంటియాకు జిల్లేడు 

కొనలు వీనిని సమఫాగములుగనూరి కల్క_ముచేసీ అందు మిరియప్రుచూర్ల ము నూనె 

క లిపి నస్యము జేనీన పక్షఘాత వాతము అరి తవాతము హరించు, 
గ 

మూ ర్భావాతమునకు మధూ కొడి నన్యములు, 

న్లో మథూక పిష్టం సిత యాూచ యుక్తం స్త న్యేననన్యం వీనివాంతి 

మూర్చామ్ _స్త న్యెనహియు స్వర సేననస్యం సుచందనం 

చెవ నిహంతిమార్నామ్॥ 
0 లే 

తా, ఇప్పపిండి పంచదార అనువానిని చనుబాలతోనూరి నస్యము చేస్తినను 

లేక చనుబాలు. చెరుకురనము (శ్రీగంధము అనువాని నేకముజేసీ నస్యము జేనినను 

మూర్చావాతము హరించు (మణియు జిల్లేడుకొనల నస్యముచేసిన కూత వేని భూమి 

సెబడే మూ ర్చానోగములు వారించు, 

అర్హి తాదివాతములకు కాశ 2 గ్యాదినస్యము! 

నో కాళ్ళరీ చవ్యకుస్థుంచ లవంగండారు పై ౦ధవమ్ 

9" జో జ అ వా ॥ << జ పిప్పలి సన్యక ౦ప తి స వ్షీంచ హను[గ్రహమ్ | 

తా కవ్వపుగుమ్ముడు కొనలు" చెవ్యయ చంగల్యకోన్లు లంగములు చేవదొ 
“2 వు 

కు సై ంభవలవణము పిప్పలి వీనినిసమభాగములుగనూరి నస్యముచేసీన అర్లీ తవాతేము 

మూర్భాదులకు కుంకమాదిసన్యము, 

న్లో! వంకుమం ఘృతనంయు క్షం మూర్భాపి_త్త వికారనుత్ 

శిరో భమ హోరం[ోప్థం నన్యంవై నా(త్రనంశయ | 

తా, సంకుమపువ్యును తేనెలోకలివీ సస్యముచేసీ మూర్చ యైత్యవితెదమూ 

తెలడిరుగుట “సృంశయముగ పూపెంచు, . 

వాతాదికోగములకు (తికటు కాది నన్యము, 

న్లో [పూజ్యపాదీయ) త్యూహణం చి।తకంచై వ లాంగ లీచేం[ద 

వారుణే | వచామభుకబీజాని తత్రపాఠా నదీఫలమ్ | తాళకం 
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వత్సనా భంచ జంక వారయుగ్భకమ్ | ఏవంపంచ దశే 
ss 

తాని నమఫాగాని కారయేత్ | సూత త్రూ కృతంచైవ 

నిగ్గుండీ తీం|త్రిణీరమై * ఆర్షక న్వర పై రర్ద్యం |త్రివిణై శ్చ 

విచకుణః | వవంనన్యం (పడాతవ్ష మర్క_మ్తూల రసేనచ | 

అపస్మారంచ హ్బ్వోగం వాతనంకులమేవచ | ధనుర్వాతం 

భ)మంహాంతి హ్ఫ్యున్నాదం సన్నిపాతకమ్ | పూజ్య పాదకృ 

' తోయోగో నరాణాం హిత కామ్యయా॥ 

తా, (తీకటాకములు చ్మతవూాల ము చెన్న * చెర్ల గడ్డ పాపర వేళ్ళు వస ఇప్పగిం 

న్ శిరుబొచ్టి చేర్చు స సము దపాలవిత్తులు కద్ది చే సిన తాళకము శుద్ధి చేసీన నిస నాభి 

డుగకొనలే సాక ఆము యవమారము ఈపదెహేాను దినుసులను సమ భ్రాగయలుగ 

కొ నినూక్కుమున చూనర్లముచేనీ వావిలి చింతాకు అల్లము అనువానిరనములళో 1 

కము మర్గిం చి “ఉం జలం చేని మాత్రలు చేని ఎండ చెండించి యందొక చానిని జిళ్లే | 

'వేళ్ళరస ములో నారి నస్యము చేసీన అపస్యారము హృ దోగము వాతరోగమువేత 

రము. గళ తెరుగక  పజేరోగములు ధనుర్వాతము [(భమణవాతము ఊ న్యాదము 

న్నిపాతయు నశించు. ఇది లోకహీ తార్థ మె పూజ్యపామనిచే నిర్మింపబడియొ.. 

దండవాత లక్షణము, 

డన ణో సదు ని ల న్లో! దండవల్ స్తంభ శే యస్మి౯ మం దాగ్నీ శ్చాతిశీతతా 

అపస్మారశ్చ తం[దాచక ఫః పాండుశ్చృస్వాపితా 

ఉదరంగంధ లేపేన చూలంవాయున్చ దండక ః || 
వి 

తె, అన్నిమాంద్యము కడుశె త్యము అప స్మారము తంద్ర దస్తగలుగుట శరీర 

3 పొండురవర్హ ముగ నుండుట నిదురగలుగుట ఊచరమున[శీగంధము పూ సీకొనినటు 

చ్చే వాసనవచ్చుట కూలళలంశుద ఈ లక్షణములుగలిగి శరీరము దండమువల స్తం 

ంచియుండుటయే దండో తాతేమని తెలియవలయు, 

దండ వాతము. ':." విజయ బై రవరనము 

న్లో! శుద్ధసూతం విమంగ3గం మరీచం నాగరంసమమ్। 

త్రితారంపం లవణం చేతు యే డార్ధ్రక[త్రవై s | 
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కాచకువ్యంత శే మ్స్త్యా న్ నర్సు బ్రద్విగ్నీ నా నాపచేల్ | 

సాంగశీతంనముద్ద్య ఫ్రత్ప్ట దశమాంశం విషంత్నిపేత్ | 

సూత్ముచూాక్ల ంక ్వ తంఖ లే ల గుంజామాతం [పదాపయీత్ | 
fa © 

ఆర్ష )క|దవసనంయు క్షం దండవాతం వినాశ యేత్ | 
ది జా 

తా, కుద్ధిచేసినర నము కుద్దిచేసినశాి శుద చేసినగంనకము మిరియాలు శొంఠి 
య 

రతమూరము యవమారము టంకగేయోరకు * సంచలవణములు వినిని సమభాగ ములుగ 

(గ్రహించి చూర్టము చేసి ఖల్వములోనునిచి అల్ల ప్రుగనముతోొ 1] దినముమర్ది ం-చి గాజు 

కుప్పెలోనునిచీ శీలమన్ను లేపనము జేసి ఎండించి లి గురాములు మృద్వన్నె లోవండి 

సాంగశీతలమున దీసి మగల శఖుల్వములోనునిచి డానికి పదియవఖాగ ము శుద్ధి చేసిన 

'కలిపి బాగుగమర్జిం చి (పరిసింజలంత అల్ల పుర సానుపానముతో సేవించినదండచా గె 2529 

తము (ఆమవాతీను ఆజ్క్ట వాకము) హరించు. 
ఐ 

మందవాత లతుణము, 

నా; పాండుపుశ్చ భ)మోామూరా రి సద; కంశేపరిభ మ; | 

హాంతినోపోపి కారశ్వ నుందవాతేస్య లశుణమ్ | 

తా, శిరము పాండుర వర ముగ నుండుట కబ్బిబ్బులాడుట మూర్చకుతి కెయం 

గ చమకగలుసట శకీరముతిపోగుట చాంతి పీకరగలుగుట ఈ లక్షణములు గలది 

మందవాకమునకు కాలకంటకరనము, 

న్ా శుష్దస సూతం మృతంగంధం వా ఛకంతీక్ష 'తామకమ్ 
హకనపాదిం ౫ Gi ర్భరరంకాచకు వ్యాంని పన త్ | 

వాలుకాయం[ఆ్రే క్ర వా చ్యంపణా ఏ నూం తే నముద్ధ రేత్ | 

మాపనూ త (ప్రయో చేణమందవాతో వినశ్యతే॥ 

తా కుద్ధిచెనిన కసపు కపినానిన ;౫ంధకయ అ అభ కభస్న ము లోహాచ్లన్ముము 
స్త 

తా మళ్గన్మము వీనిని నమషానములుగ ఖలములోనునిచి హూంసపాదియాకు రసముతో 
జో మ 

అ బ్ ఇ J * సంచలకంయులన--డె ంహీనలవణమయ పొౌవర్చలవణము బిడాలవణము 
నం" re న ణో - 5౫౩2 లఅలవంయఘు సము లవణము దనన వి 
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1 దినము మరి ౧చి “గాజు ఇ ప్పలోనునిచి చీలమన్ను "లేపనము జేనీ ఎండించి వాలుకా 

యంత్రమున గ్గ భుభాములువండి సాంగశీతలమునదిని మాప పమాణమును మినుపక ట్టు 

వెల్లుల్లిరసము అనువాని అనుపానముకో సేవించిన మంవవాతేము పహారించు, 

కోోవవాత లవణము, 
© 

HR ఇచ చ ర్ జ న్లో! చహాశయోహరి [దాచ స్వేవోప్ నమల స్తథా | 

అగ్ని మాంద్యం వికారశ్చ కోష్టు వాతస న్యలతు.ణమ్ | 

శా, శరీరము కృశించుట శరీకము పసుపు వర్లముగనుండుట చెమ ఆన్ని 

మాంద్యయు కడుపులో వికె"రముగలుగుట ఈ లక్షణమయులుగలిగి అల్పముగ చలము 

చెడలుటయ్ కొష్ట్రవారమని తెలియవలయు, 

న్లో! (గంభాంకశే] నతతం చాగ్ని మాంద్యంచకోభాతీ సా వనం 

భవః * "కేహాం చ పాండురంమూ (తం కోష్థవాతన్యలతుణ న్. 

ల్ తె ఎల్ల పుడు అగ్నిమాంద్యముగలుగుట శరీరయవాచుట అతిసారము “బు 

సట శ్లగీరము పాంచురవర్లముగ నుండుట మూూ(త్రయు పొండుర వర్ల మగ వెడలుట ఈల 

తణములునలఅ దె కోద్టవాతమని "తేబియవల యు, 

కోప వాతమునకు స్వచ్చంద భయిర వరనము. 

నో భుద్దసూతం విషంగంధం నేపాళంవిహచి[తకమ్ | 

అర్క_మూలక పొయేణ మర్షయే దామ మాతకు | 

డోలాయంతేపవేద్యామంగుంజామా[త్రం (ప్రడాపయేత్. | 
కోష్టు వాతవినాశ స్ప్యాత్పర్యవాతవి కారనుత్ | 

© 

తా, కుది జేసినరసము శుద్ది చేసీనగాభి కుది జేసీనగంధకము శుద్ది జేసిన నేపాళ 

ములు అతీవస చిత్రమయాలము వ్సేసీ సమభాగములుగఖల్వములోనుని-చి జిళ్లడు వేళ్ళ 

కషాయముతో 1 రూహువురించి డోలాయం[తములో 1 రూమువండి గురిగింజ 

(పమాణమును జీవించిన వేస వాతము సర్వవాతములు నశించు. 
= 

సల్మ వాత లవణము. 

శ్లో అజీ _క్రిర్భో \జనేభంగో క "క్రీ శాలంశిరోవ్య థా | 

థారుకోహోవికారశ్చ గుల్మ వాతన్య లక్షణమ్ | 
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శా, అన్నము అరగకుండుట భోజనమునం దడిచ్చలేకుండుట. తలనొచ్చుట 

ధాతువులు శోషించుట శరీరము వికౌరమును కంగుట ఈలతణములాగలిగి కడుపు 

లోకూలిం చుటయీ గుల్మవాతమని "తెలియవలయు, 

గులువాతేమునకు |!సివి! కమరనముూ, లు డివి 
నో కుద్దసూతామృతం తా (మం విలాతాళం-చగంధకమ్ | 

కుస్టంముహో బలాపథ్వ్యా శిఖిక ంఠంవిదారి కా 1 

ఏరండ టై లసంయోజ్యదిన మేకంతు మ గ్రయెత్ 

పునర్నవాద్ర వేణ మివ హ్యనుపానేననై తథా | 

గుంజూనూ[ తాం వటీంఖా టేద్దు లువాళిం నీబర్హణమ్ || 

ళా, శుద్ది చేసినర సము శుద్ధి జేసీన వసనాఖి తామధ స్మృము శుద్ది జేసిన మణిశిల 

కుద్ధి జేసిన తాళకము కుద్ధిజేసిన గంధకము చంగల్వకో ము ము_త్తవ పులగ ఫు వేళ్ళుకర 

కాయలు కుద్ధిచేనీన మయిలుతు తేమ నేలగుమ్ముడుగడ్డ వీనిని నమభాగములుగ 

ఖల్యములోనుని చి ఆముదముతో ] దినము మర్దించి గురిగింజంత మొత్రలుజేనీ యం 

“క దానిని గలిజేరుర సానుపానముతో శేవించిన సల్మ వాతేము హరించు, 

మజ్జా వాత లత్నేణము. 

న సర్వాంగ భః కంపశ్చహిక్కో వై ఛర్జి నంతిథా | 

తీవ్రభ మణ థూలం చమ జా వాతన్యలత.ణమ్ | 
జ 

తా, సర్వ్హాగములు వాచుట శరీరము వణుకుట ఎక్కిళ్ళు వాంతిగలుగుట 

శరీరము తిరుగుట కూలనగలుగుట ఈ అత్నేణములుగ లిగి ఎముకలలోని [కొ వ్వుషప్తోషిం 

చుటయే మజ్జా వాతమని 'తలియవలయం, (ఇది హూరించుట కై వా తారిరసము నేనివాత 

గజాంకుశర సము చేని సేవింపవలయు.) 

తమతహత లతుణము, 

న్లో ఆనాహోమూా త్రకృచ్భ్చ)ంచ వ్యాంగడాహాశ్చ కొంపనమ్ | 

నాభిళూలంకువీ శూలం శతవాతన్యలశుణమ్ I 

తౌ, కడు పుజుబ్బుట మూత్రము ఒకొక బొట్రుగ చడలుట అవయవములు 

మండుట నచీరము వణుకుట ఈలత ణములుగ లిగి బొడ్డు కడుపు కూలించుటమేు 

శతవాళమని తెలియవల యూ, 



వాతరోగ నిడాన అత్షణ చికి త్పాదయః, గ్0క్ 

వసొావాత లతణము, 

గా(లెకోపశ్చ వే తేచ వి దాభంగ శ్నిరోవ్యథా | 

నాసాళూలం శిరళ్ళూలం వసావాతన్య లక్షణమ్! 

శరీరము వామట "నేత్రములు ఉబ్బుట నిదురరాకుండుట తలనొచ్చుట 

బన క తలకూలిం చుట ఈ లక్షణములు గలిగి మాంసములోని డొ వ్వుశోపి పెంచుట 

నీవసా వాతమని తెలియవల యు, (ఇది హరించుటశె వాతొరిరసము నేని వాతగ 

కాంకుకర సము నేని సేవింపవలయు.) 

అణువాత లశుణము, 

న్లో॥ అణువా తే కుబ్బ్దరూప నుంగేను పకఠీపీడనమ్ | 

గా తభేదోగ తేర్భంగో హ్యణు వాతస్యలతు.ణమ్! 

తా, శరీరము 'స్వల్పమగుట కురచతేనము గలుసట అవయవములు నొచ్చుట 

రీరము విరిచికొనుట నడుచుటకు శక్రిలేకుండుట ఈలక్షణములు గలిగి నడుమును 

లోపలికి వంగదీ యుటయే అణువాతమని తెలియవలయు, (ఇది యాప్యమయు ఇదిహా రెం 

చుటకై వాఠతగజాంకుళరస సేవననువిషలీందుక తే ల లేపనమును శేయుచుండవల యు) 

దధివాత లశుణము. 

న్లో॥ అశ్సీళూలం కర్ల శూలం నాసామాలం శిరో ధనుః | 

పాక్కాతి సారకంచెవ దధివాతన్య లక్షణమ్ 
యా / 

వౌ, "నేత్రములు కర్మములు ముక్క్కుకూలించుట తలతిరుగుట ఎక్కాళ్ళు ౪తీ 

సారము గలుగుట ఈలక్షణములు గలది దధివాతమని తెలియవలయు, 

తధివాతారి రసము, 

న్లో! రనగంధక చేపాళం సమంఖల్వే విమర్దయేత్ | 

చిత్రమూల కషాయ్ణ డోలాయం(తేణ పాచియేజ్ | 

గంజూమా (త్రం పాయయీత్తు దథివాతం వినళ్యతి! 

"తౌ, రసము గంధకము నేపాళములు వీనిని కుద్ధి చేసి సమభాగములుగ ఖ 

ములో నునిచి చి తయాలక పాయముతో 1 దినయుమర్తి ంచి డోలాయంత్రమన వ 

ఒకగరిగింజమెత్తును సేవించిన దధివాతము హరించు, 
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న్లో! కర్హవాశతేచ బాధిర్యం మహాశూలేన వీడనమ్ | 

అహోరా[త్రం చదుంఖంస్యా బ్లేహకోహః(ప ర్తితః 

. తౌ, శెవులు నొచ్చుట “టయుంబగలు దుఃఖించుట శరీరము కృళించుట ఈ 

లమీణములుగలిగి చెవులు వినరా కుండుటయే కర్ణ వాతమని “తెలియవలయు, 

కరవాతహార వే లము, 
ర్ం యై 

న్లో! ఛేఫామ్లతిల కెరండ కువూరీకులమిశి._తైః | 
య ౧ ర మా 

తతోనిరూహో వాతన్నుః కల్క_న్నే మార్షిరూహయేత్ | 

కర్ణ వాతం. నిహంత్యాశు బాధిర్యంచ బినాశయీత్ | 

తా, నల్ల వావిలి ఆమ్లవేతనము నువ్వులనూనె ఆముదము కలబందగుజ్జు (వె 

కుడు వీనిని కల్యముగవండి కవిలో ఈ నిరూహవ స్రీ సంస్కారము. చేసీనకర్షవా 

తము చెవుడు కడుకఘముగ పారించు, 
చ 

బధిరవాత లక్షణము, 

న్లో! వా తేనబధిరోజూ:ః తథా[శ త్రధ్వనిర్భ వేల్ | 

కర్ణ వాత హరర్శతై లం (వ్రయోక్తన్యం (పలాయ తే | 

తా, వాతమువలన చెవుడు చెవులయందు థ్వానిగలిగిన బధిరవాతమని తెలియ 

నలయు, ఇదిహారిం దుట క పె జెప్పబడిన కర్ణ వాతహర తే లమును[పయోగింపవల యం, 

కర వాతమునకు దసమూల తె లము, 
౯ షా 

నో క్యాథశ్చ దశమూలా శాం భాగథీరంచ తత్సమమ్ ! 

తీలతేలం దర్రయో స్తుల్యం పాచ్యం తెలావ శేషితమ్ 

త జ్రైణంనికీ, చేత్క_రే బాధిర్యంవాశ యే స్ట్రినమ్ | 

తా, దక్లయాలములన (మౌ శేడు గుమ్ముడు తక్కి_లి కలి కొట్టు దుందిలముకో 

గాన్న చేలపొన్న నేలములక ెద్దములకపర్లేరు) అనువాని వేళ బనుదం చిక షాయము 
3 అనాను నానా “నమత అనాం 

* నిరూహమన -- కషాయము పాలు చోలము అనువాలిని 

చిమ్మన గొట్ట యతో చిమ్ముట, 
లు 
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కాచి వడియకట్టి దానికిసమముగ మేకపాలుగలిపి ఈ రెంటికినమముగ నువ్వులనూ 

నెక లిపీ తెల ముపాకముగ (అనగాతెలముశేపించువరకు) వండి దానినిచవిలోేబోనీ 

న నెవుడు ధ్వని కడు శీఘముగహరించు,) 

కర భూలవాతలవతణము తచ్చికిత్స, 
af 

శో కర్హ శూలంపవనజం కీ పేచో (కేరసాశనమ్ | 

వాతఘ్న సా థితంసర్పిః కోేష్టంకర్లంచ పూర రేత్ | 

మహతఃపంచమూలన్య కాష్టాత్హై మేన వేస్టితాత్ | 

ఠి జ వ్, అభ ఖో క్ రబడ 6 జై లసిక్వాన్స్రరీవ్వై న్నే న్నేహస్సవ్యోరుజాపహః | 
తౌ, వాతేమువలన చెవుల యందుకూలగలుగు డానియందు అన్నరసమును 

ఆవునెయ్యిని విడిచి వెవిలోబోసినను లేక వాతి హార దవ్యయు కముగ కౌచబడిన 

ఘృతమును చెవిలోబోనినను లేక మాేేడు చిత్రమూలము సెద్ద మాను గుమ్బుడుక'లి 

గొట్టు అను మహాపంచ ఘూఅముఅ యొకగ్ళా “కొష్టములకు పట్టువన్హ్రృముచుట్టిరూ నెలో 

తడిపి జ్య్వాలన దీపరు ముట్టించి యంచు (సవిం చెడి తైలమును చెవిలోబోనీనను చెవి 

+ యము 

తన్మాదవాత లక్ ణము, 

అకార రనీరీ a శ్ర (పలాపకృ్ళ త్తథాక్ ఎ భూజా "వేశ ఏకారక్సత్. | 

గిగంబరన్న లి భ)ంశ ఆన్నాదస్సా చ్చమారుతః || 

తౌ, వమరుట కోపగం చుకొనుట దయ్యము పట్టినట్టుగ దిగంబరుదుగ నుండు 

ట స్మృతి లేఫండుట ఈలతణములును ఊన్యాదమును గలిగియుండుటయే ఉనాన 

వాతమని తెలియవలయు (ఇదిహారించుట కై ఉన్మాద (పకరణమున జెప్పబడు విజ 

యగలళికల చేని పర్పటీరసము నేని శేవింపవలయు 

కార్ల . ఊర్ల (వాత లతుణము 

న్లో! ఉపరోథోే మలంబద్ల ముబ్బాాన శ్వాన కానకా। 

అన్నంతీ.ణంచ మందాగ్నిరూర్ద ఏ వాతన్యలత ణమ్ | 

తా, శరీరము బద్దగిం చుట మలముబంధించుట అన్నమునందిచ్భ లేకుండుట ఆ 
గ్ని మాంద్యములుగలు సట ఈ లతణములతోడ ఉచ్చాసములేక శాఫాసకానలుకలుగు 

టయే ఊర్థ్వ వాతమని 'తెలియవలయు, [ఇది అనె *భ్యము, ] 
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జార్ల వాతేమునకు వాతాదిరనము, 

శ్లో! (కమో త్త క్రరసుణంకుద్దం రనంగంధంఫల (త్రయమ్ చితకంగు 

గులు; -మర్షం పంవై స రండక కో వెలదై8 |  ప్రన్నాగంబృహాతీ 

యుగ శం "దేవ దారుసు 'మూర్హ క కష్ ఏతత్పూ ర్యౌపధనమంమర్ష 

యే ద్యామమ్మాత్రకమ్ | కర్షంఖా చేత్సిబ తా స్టశం నాగరై 

రండమూలజమ్ | అభం రండ తే ఎలో. లేన ప్లే 'స్వేదంచ కార 

యెత్ | విశేచనంభ వే లేన స్నిగ్గముప్ష వంచభోజయలత్ | రసో 

వాశారినామాయ మూర ర్ల ్యవాతంచ నాళత్ | 

శా, *, శుస్ధిజేసినర సము 1 మాడయెత్తు కుర్ధిచ్చేసిన గంధకము 2 మాడల ఎత్తు 
కరక్కాయలు లే మొడల ఎత్తు తొ నికెయలు గ్ మాడల. ఎళ్తు ఉనీరి కెపప్పు స్ 

మౌడల ఎత్తు చిత్రమూలము 6 మాడల ఎత్తు కుద్ధి చేసిన గుగ్గిలము 7 వూడల ఎత్తు 

ఇటుల వీఎనెల్ల ఖల్వములోనుని చి శ్ మూకల ఎత్తు ఆముచముబోసి మర్దించి విదప 

దానికి సమముగ సురపొన్న నేలములక వాదడు 'జేవదారు అనువాని చూర్షమును 

కలిపి మదల ఒకమఘూమువరకు మర్డి ంచి కర ర | పమాణమం లేసి మౌత్రలుజేని యందొళ 

నానిని శొంఠి ఆముదపు వేళ్ళు అనువాని కషాయానుపానముతో నేవనను ఆముదము 

తో అభ్యంజనయును క్వేడ! సావమగలుసనటుల వీప్రుయందు మర్జనను చేయిం చిన 

ఊర్ల ర్భ ప్రవాకము హరించు మణియు నీయాపభసేవనవలన ఒకమాట వినేచనంబగు 

ద్వో ప న్నీగ్ధ మె ఒకింత ఉప్లయుగనుండు భోదన మును భుజింపం జేయవల యు, 

ఆమచవాత లక్షణము 
ఠి 

న్లో; "దేహంచపాండురంమూతం తృవ్లాఛర్దిశ్చచనే(త్రకమ్ | 

వీతవర్ద ంభ వేదున్న నూమవాతన్య లక్షణమ్ |! 

తొ, శరీరము మూత్రము పాండుర వర్ల ముగ నుండుట దప్పి వాంతిగలుగుట 

"నేత్రమలుపచ్చగ శదీరయు ఉవ్గయగనుండంట ఈలతణములుగలది ఆమవాతమని 

తెలియవలయు, 

క్లో గంభాంత శే) జంఫరోరు (తిక నంధినాం వ్యథా హ్ శ్వాఖి 

పాదకే | తృష్ణాకోపోవిషూచిశ్చా ప్యామవాతన్య లక్షణమ్ 1 
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ఈ పిక్కలు తొడలు ముడ్డివూస సంధులు హృదయను వాళి పొధములు 

నువానియందు జేదవగలునుటఓ దప్పిగలుగుట శరీరము యెండుట విషూ-శిగలుగుట 

1 లటేణఅములుగలది ఆమచాతమని తెలియవలయు, 

అఆమవాతసివర్త ఫోపాయము, 

శ్లో! పంచవ_క్త్రరసో'జేరొకూ ద్విగుంజంతత్ప్ర సాంత యే! 
దద్వా దేరండ ఖై చేన రనంవాతారిమేన చ! 

తా. సెజెప్పబడు పంచక _క్తగిరసమలో 2 గురిగింజల (పమాణమును చీఖిం 

చినను లేక ఆముదముతో చా తౌరిరసమునుగ లిపీ సేవించినను ఆనువాకఘునారించు, 

ఆమవాతమునకు పంచవ క్కరసము, 

న్లో॥ శుద్ధ సూతం నమంగంధం మరీచం టంకణంకణా | 

మర్ష యేదూర్రజ్యదావై గినమేకం నికోవయేత్ । 

పంచవ_క్ష)రకోనామా ద్వెగుంజం సన్ని పాతజిత్. | 

అర్క._మాల కషాయంచ నవ్య్వోపనుపాన యేత్ | 

తా, శుద్ధిచేసీనరసయు శుద్ధి చేసీనగంధకయు మిరియాలు శుద్ధి చేసిన వెలిగారము 
పిప్పళ్ళు పనిని సమభాగములుగ ఖల్యములోసుని-చి ఊమ్మెత్తరసముతో 1 దినము 

మర్లించి ఎండించి కండుగురిగింజల (ప్రమాణము జిల్లేడు వేళ్ళక సాయము (తీకటు 

కోచూర్చ్ణము ఆనువానియనుపానముతోడ " శేశేంచిన ఆమవాతము సన్ని పాఠము 

హారించు, - 

ఆమవాతమునకు ఏరండ తై లము, 

న్లో! ఆమవాత గజేం(దన్వ కరీరవన వారిణః | 

ఏకవవాగణీర్ణ్శం తా ఏరండస్నేహ కీసర 

తా, శరీరమనువనఘున సంచరించునట్టి ఆమవాతమను 'నేరుగును ఆము దమను 

న ంహూము నశింషం జేయుచున్న యది, 

ఒరుగువాతమునకు చికిత్స, 

సీ "పెసువ[జనీలియుబీరయుగురిజాకురసము విర్యమునూనెరవిది 

నమున ।|నొక్క_టిరెగొట్టి చెక్కమిర్యము (దాగి ఆరలగావిషెము 
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సంధిల్ల నొ క్క_టి!। తగుగువ్యగుత్తాకు (ద్రవమును మిరియంబు గో 
C౧ అలీ 

ఘృళీంబున సేవగూడనొకటి | మేదినిసీలాకు మేకపాలును 

గాచి చెస్నుమోజంగ సేవ జేయనాకటి | నమిలి చెక్కయు 

పిప్పల నమరందాగి ! యొరుగుదిక్కున గంధంబు నొరయ 

నొకటి | రమణతో బుడ్డ కాచాకుకసము నెయ్యి ! మరియ 

ములమాను చుందడు:చానొ రుగువాయ్యు | 

వాత (పకోప లహీణము, 

శ్లో! హార్ళ కనంగోచళూలా ర్తి స్పంధిభంగోతిశీతి తా 
అంగశతో ఫఃఖర వ్యాపోవాతాత్స్రజూయ లే || 

తౌ, కరీరపార్శ పము సంకోచమును జెందుట కూలగలుగుట కీళ్ళు నొచ్చుట 

శోచీరియు చల్ల గనుండుట అంగములువా చుట అంగములు బిరుసె నల్ల గనుండుట నిదుర 

గలుగుట ఈ లతణంములవలన జబాతము (పకోప్ిం చినదని "తెలియవల యు, 

వాతశమనోపచారములు, 

EA స్వేడాభ్యం గైఃకటువో రై న్నే హైర్యాఫోజ నై. తులా: | 

వైలెరసౌపభె ర్ష)వైె్ష ర్నారుతంనాశ యెద్భి షక్ i 

తా, మటియు వాత పకోపముకు స్వేద సావము అభ్యంజనము "కొరము కూర 

ము స్నే సాము ఊఉ సాన్న భోజనము వాక పయు_క్ర్షఘృకములు తె లములుర సౌషభ యులు 
EY ఇ వావీ డు 

ఈ మొవదలగవానివలన వైద్యుడు బోకడ-చ వల యు, 

నర్వవాతములకు స్వచ్చంద బై ర వము. 

న్లో! భుద్ధసూతం మృతంలోహాం తాప్యంగంధక తాళకమ్ | పాం 

గ్నిమంధసిర్హుండీ త్యూహణం టంకణంపివమ్ | తుల్యాంశల 

1 "మె లు డొ వ్ { మర్ష ర కల్వ దోనంనిర్హుం కొ దనైః | ముంజ[దావై "లేకదిన్య 

ద్విగుంజం వటకేకృతిమ్ | భత, యత్పర్వ వాకార్తోనామ్నా 

స్యస్పందబెరనః 1 శాస్నామృ తాడదేవడారు శుందివా కారి 

శ వక త ఇ వష ంళాంణం ౧ శ్ వ తుల్య మ్ 1 గుగ్గులుం నర్భతు౪ సం ంకుట్ట యెద్ద లే పాచి 

తమ్ | కస్తం చ భక్ష యుచ్చాను సర్వవాత హరంపరమ్! 



వాతవోగ బిదాన లతణ చికి త్పాదయః, వేగ 

తా, శుద్ది చేసినర సము లోహభఛ స్మృము స్వర్షమాతీకభ సము క ది చేసీననంధ 

క్ు శుద్ధిచెసిన తౌ ళకము కరక్కాయ సెల్లి వాపులి (తీకటుకములు శుద్ది క 

రము శుద్ధి చేసిన వసనాఖి వీనిని సమఫాగములుగ ఖల్వములోనునిచి వావిలాథరస 

ముతో 1 దినము బోడతరపాకురసముతో 1 డినయు మర్దించి 2 గురిగింజలం లేనీ మా 

త్రలు జేయవల యు, ఇదియ స్వచ్చంద్నభెరవ మనంబడు దుంపరాన్న చూర్లము తెప్ప 

తీగె చూర్లము దేవదారు చూర్ణము కొంఠిచూర్లము ఆమువమ్లు. అనువాని నమభాగ 

ములుగ (గహించి దానికి సమము శుద్ధి జేనీన గపగ్షిలచూర్ష మును వై చి ఆందు నెయ్యి 

గలిపి వండి కర్ణ (పమాణమును జేకొని వానిలో = ెస్వచ్చంద బై చెరవమును లివి 2a 

మండలములు ఢేవింపు చుండినను లేక (రసఊబ్బచేసీనను) సర్వవాతములుహరించః 

అకీవివాత సామాన్యలకుణ ము, 

| [శారీరనిఘంచా] అవీణిరా తగోగాశ్చ జాయంతే వాతకోే 

పతః | రుకొద భేద నంకోచ కోవ చేప నలవణాః | 

డా, విరుద్ధాహార చేష్టల వలన వాతము పకోపించి 7 ఎనుబదివాతముల గల 

గం జేయు అందు పీడ పోట్టు బద్దలు చయునటుల జేదన శరీర సంకోచము శరీరా 

ర్శ సము శరీరము మెలిబడుట ఈ లకుణములుగలుగ, 

తాంతర స్థాశీతివాతములలో బలన త్తిరముల బున వాతములు, 

శ్లో! ఆయామదగ్రయదండ కార్చి తహను (నంన (వణాయామరుజ్ఞి 

హీ శ్వ స్తంభక శాయఖంబవికృతిస్పాగ్భధ)సీవిశ్వచిః ఖల్లీ స్యా 

దపతం (త తొానకగ దౌావంగుశ్చఖంజ క[కవూ | దూర సంభ 

శిరో (గహావపితథార్నేపాఃఘీ) దాహాకుయాః | వాతకంట 

కగదోప చాహుకం [కోష్టులీర్ణ మధపాదహర్షరుక్ | పక్షుభూ 

తేమఖులాంగ వాతేరుజ్బారు సేషుబలవ_ త్తరాఇమే | 

| వ న అట ల లనాతు. ద ాాావాగానూయాం. 

+ ఈ వాతే| పక రణమునం దెశీవివాత నామ లశణంబులు కప్పం బడియె పిన 

నువానికీమతాంతరమువలన నామ లక్షణ భేదయులు గలిగియున్న యవివానిలో ఇందు 

జప ప్పంబడిన కిన వాతలతణంబుల నిచట నువహారించిన (గంధవి స్త సరంబగునను ఫీతీ 

చే జెప్పంబడవయ్యె కానన వాని నామ లక్షుణముల శారీర నిఘంటం మొవలగ్నుగం 

థములవలన తెలిసికొ నవలయు, క్ష 
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తా, అంతరాయానుము బహిరాయావుము దండకము స్టి తము హన్నుసం 

సము ప్రణాయామము జిహ్వా స్పంభ యుక శౌయఖంజకు భనీ విశ్వాచి ఖలీ అప 

తం[త్రకము ఆపతానకము పంగవు ఖంజము ఊకునంభ ము. శిరో గహాము ఆవేపక 

ము పావదాహూము వాతకంపకము అపచాహుకము శోఘశీర ము పాపహార్జ కము 

పతృఘాతము సర్యాంగవాతీము అను నికమవదియైనున్వ ఆకీడతీ వాతములలో ఒలవ త 
వూ are, | 

రములని తెలియవలయుు, 

బలవ _త్తరవాత లత్షణములు, 

సూ[తమ్ | ( శారీరస్తూ తస్టా చే] తేగా రంతరాన మిఆింగోంత 
రాయామ; | వేగయిర్శహిచడానమి తాంగో బహిరాయామః!, 

'తేనదశరా[తంనబీవతి | మంద వేగోనతుబీ వేత్ !దండ వేత్ స్తబ్ఞ 
నర్వాంగొ దండక: | తంభిషగ్వర్దయేత్ | న క్రితవ శ్ర్రార్టార్లితః | 
(న నృహనుర్హ్హ ను[నంనః॥(వణవకో పా దాంతర్చహి చ్చ వేగై 

రానమి తాంగో[వణాయామః | తంభిపక్పరివర్ట యత్ | దం 
డనత్ _స్దబ్దజిహోరజిహాం స్తంభః | ము_క్తనంధి[పబంధనః 

కళాయఖంజః | గృహే తై కచరణోగృధ్రిసీ | సాచావశాచేద్వ 
శ్వాచి, | పాదేచావాచఖల్లీ ॥ అంతర పీళ్చ వేగయిర్నమి 
తాంగ్లోవతం[ తః ! లేనదశరాతంనజీవతి | మంద పేేేనతు 
జీవేత్ | అపతం[తకవదపతానకః | త(తాయంవిశేపః | హృద్య 
నిలేవిము స్తేసుఖభ వేత్ | సతుసాధ్యః | గృహీతనక్సి ద్యయిః 
పంగుః | గృ హీ కనక్లి ఃఖుంజః |! దండవల్ _న్తబ్టోరుఃడారు 

i 
శా 

యై 
_స్తంభః | గ్భహీత (గీవాశిరశ్సిరో హః || అను|కమంవేగై 8 
పరితస్స  మాటీప్రాగఆతేనకః। పాదదాహాక క్యాదనిఫీం? 
దాహః | సకంటకగమనోవాతకంఠకః 1 అధోముఖబాహు 
రవవాహుక। | జానుమధ్యాదికరుజాళోఫః (క్రోష్టుళీర్ణ కః | 
సుప్వ్యాహృష్ట్ర వాదఃపారహర్ష ః | హై కపతః పరఠుభఘాతీః | 

భగ్ననర్వాంగసర్యాంగవాతః గ్గ. 

తౌ, వాసము లొమ్ము నాశ్రయించి శరీరమును విల్లువ లెవంగతీయునదిఆాంత 
గొయావు ఛాథమనియు వీపున్యాశయించి శరీరమును విల్లువ లె వంగదియునది 
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బహీళాయాను వాతమనియు జెప్పంబడు, ఇవి జనించిన 10 దినములకు రోగిమృతి 

జెందు అయినను వానియందు తీపులు మందముగ నుండిన రోగిజీవించు---ళరీరమును 

కట్టన లె స్తంథింపంజేయు నగి దండకవాతనునంబడు. ఇది ఆసాధ్యమగుటంజేసీ చా 
నియందు వైద్యుడు చికిత్సజేయంజదనదు ,- వాతము ముఖము నాగ్రోయించి సగము 

నోరును నంకరగ జేయునది అర్జి తేవాతకునియు నవడల నాశ్రయించి వానిని జారున 

టులం జేయునది హన్నుసం సవాతమనియు కెప్పంబడు వణపకో వయువలన కరీరమును 

లోనికిగాని వెలపలికి గాని వంగతీయునది (వణేయామవాతేమనంబడు, ఇది ఆసా 

ధ్యమగుటం బేని వైచయ్యుడు వర్ణింపవల యం,--- వాతము వా గ్వాహిన్ సిరతయందు 

(టైవేశించి నాలుకను దండమువ చె స్టంఖింపం జేయు నది జిహ్వా స్తంభ వాతమనియు క 

రీరసంధులవదలిం చి శరీరమును “కాళ్ళను వణికిం పుచు ఖంజరీపిట్లవ లె నంకరగ నడు 

చునటులం జేయు నది కళాయ ఖంజనాతమనియు 1 పాదము యొక్క సిరల నాశ్రయిం 

చి కదలకబంధింపంచేయునది గృ ర సీవాతమనియు 1 వహ సముయొక్కు... స్థూలనసీరల 

యందు (బవేశించి అందుండి భుజములయందు వ్యాపించి జూస్టమునుకదలక బంధిం 

పంజేయునది విశ్వా-చినాతమనియు "కాళ్ళ చేతులయందు వ్యాపించి కూలనుగలుగం 

జేయునది ఖలీ వాతమనియు జెప్పంబడు, వాతము ఊర్గ్యయుఖం బై లోపల వెలుసల 

వేదనను తాపమును గలుగం జేయుచు శరీరమును వంగతీయునది అపకంత్రక వాతమ 

నంబడు ఇడిగల చాడు 10 దినములకు మృతి జెందు, ఆయినను చానియందు మెల్లని 

తీపులు గలిగియుండిన వాడుజీపించు,---అపతం[తక వాతలవణములుగల దేఅపతా 

నకచాతఠమనంబడు, అయినను దొనియంధు అటో ్మ్మునొన్నీ 'కపండిన రోగిజీవించుం 

ఇది అసాధ్యము, వాతము రెండురొండ్ల (బవేశించి తొడలయందలి స్థూలనరం 

బులకశేగి తొడల బంధింప జేయంనది పంగువాతమనియు ఒకరొండియందు (బవేశించి 

] తొడయందు వ్యాపించి కుుంటితనిము గలుగండేయునది ఖండవాతమనియు తొడ 

లయందు (బవేశించి గదియవ లె _సంభింపజేయు నది ఊరు_సంభవాతమనియు మెడ 

తల వీనిని కదలక బంధింప బజేచమునది నీరో గహవాతమనియు సిరలజొ చ్చి ఏగగ 

నద కూర్చుండువాని శరీరము కదలుభంగి శరీరమును పలుమారు కదలునటుల౦జే 

యునది ఆశేపకవాతమనియు నడిచిన అరికాళ్ళు మండునటులం జేయునది పాదడా 

హూవాతమనియు నడచిన ముండ్లు నాటుని టుల నొచ్చునటుల౦ జేయంనది కంటకవాః? 

మనియు చెయ్యిని తల కీందుగ జేయునది అపబాహుకచాతమనియు రక్తొ కత మెమె 

కాలినడును కడునొప్పిని వాపునుగలుగం జేరేంనదె (కోష్టుకీర్స వాత మనియు కఫె ల 

శతమె కాళ్ళయంధు గలిగింతలవ ల థీమురును గలుగంకేయునదడి పాడహర్గ వాతమ 
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నియు అర్థాంగమున (బ వేశించి సంధిబంధములవదలిం చి శరీరయు యొక్క. ] పొర 3 

మును చేత నారహీతముగ జేయునది పక్షఘాతవాఠమనియు విరగ గొట్ట బడినటుల 

సర్వాంగములయందు నొప్పి ౫లుగంజచేయునది సర్వాంగవాతమనియు 'జెప్పంబడు, 

బలవ త్తర వాతోవచారము, 

శ్లో॥ వతేదావా [క్రియాసాధ్యా అగ్ని వై ద్య మతఃపరమ్! 

తా, వే జెప్పబడిన వాతేములు అగ్ని కర్మవల న సాధ్యంబులు అట్లగుటం జేసీ 

అగ్ని క ర్థలవచిం చెద, 

వాతములకు ర మోదిక్ రలు, 

సూూత్రమ్। అయామద్యయాప తంతాకాపతానకా శ్నేహకేను 
శిరోలలాటకర్ష మూల గ్లీవా(గపృష్థుమధ్య (తికవమోజంఘా 
(ప్రబేశేషునంద హేత్ | అర్హి తేగీ వా[గవవ | హను నంసేహ 

నుమూలయో రేవ॥ జిహ స న్తంభేకణ౯ మూలయూోనేవ ॥ కళా 

యఖం కేనంధిబంధశేషు ॥. గృధ్ర స్యాంజూనో రూర్ధ్వ వాచతు 

రంగులే ॥ విశ్య్వాచ్యాంహా_స్తే తద్యత్ il ఖల్యాంతదగ త్పాదహా 

_సయోాః ॥ నక్తి మధ్యేవంగా | తద్వత్థం చే | వాతకంటే 
గుల్పాద ధోద్య ్ టంగుళే | అపబాహుకే భుజశేర సోర్లర నం 
గళ ॥ భుజానుక పాలస్యపరితఃక్రోమ్షుశీర్ణ కే ॥ - ఊరు_స్తంశే 
తన్న భ్యవ్వ | పాదదా హేనడా హః ! శికోగ్గహే (గ్లీవా(గ 
ఏన | పాదహరే నదావాః | పక్షఘాతేము పక్షయో రేవ. | 

సర్యాంగవా తేనదాహాః ! 

తా, అంకరాయామము బహీరాయావమము అపత౦[త్రకము అపతానకయు 

ఆక్షేపకము అను నీ 5 వాతములయందు శిరము లలాటము కర్ణమాలము మెడ నడి 
వీపు ముడ్డపూస అజొమ్మ వీక్క_లు అనువానియందును ఆరి తవాతమున మెడకు సె 
భాగమునందును రత్న వేయవల యు,  హన్నూస్రంనవాతేమునందు. చెక్కిళ్ళ మోలముల 
మయందుగాని "లేక పెద్దచెవిగూ బ 'వుొదటిగుంటలో గాని 'లేకకిందిపదవిగుంటలో గాని 
రక్ష చేరువలయు, జిహ్వా స్తం వాతమునందు వెనికొలుకులయందును. కళెయఖంజ 

జ 
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వాతమున కీళ్ళయందును రక్షలువేయవల యు, గృథసీవాతమున మోకాలియొక్క. 

ఢీ అంగుళముల-వెనగాని లేక వెనుకగాని రక్షనేయవలయు, విశ్వచీవాతమున 

'వెయ్యినడిమికీలుకు సుందర గాని లేక వెకుకగాని రక్షలు వేయవలయు, ఖల్లీ వాళము 

నందు మోకాళ్ళు మోచేతులు ఆలువాని ముందర వెనుక రత్నలు వేయవలయు,పం 

గువాతము ఖంజవాతము ఆనువానియందు తొడల మధ్యమునందును వాతకంట వాత 

మున -వీలమండలకు 2 వేళ్ళ కిందనుఅవ బాహుక వాతము నభుజశిరస్ఫులకు 2 వేళ్ళ 

(కిందను (కోష్టుశీర్ణ వాతము న మోకొలి చిప్ప తీరుగవారయందును ఊరు స్తంభవాత 

మున తొడలనడువును రక్షలుచేయవలయు పాదదాహచవాతీమున రక్షలు వేయంజన 

దు, శిరో గ హబచాతమున మెడతుడన రక్షలు చేయవలయు,---పాదహర్డ్ష వాళమున 

రక్షలువేయంజనదు ,---పషఘాతవా*మున ఇరు పక్కల రతృలువేయవల యు -_- 

సర్వాంగవాతీమున రత్నలు వేయంజనదు, ' 

సూ (తమ్ | ఆయామయోస్సిరా వేధమ్ వమనంచకుర్యాత్. | 

తౌ, అంతగాయామి బహీిరాయామబాతములయందు సీరావేభనను వమనము 

నుజేయించ వలయు, 4 

సూత్రమ్ || 'త్వజ్ఞాంనకి కోణితగ తేవ్వని లేషుకం గై ర్నస్రంవి వ 

యత్ ॥ 

తా, త్వగ్గత మాంనగత ర_క్టగతవాతములయందు బొమున శృంగములతో 

ర_క్షమును సవింపంజేయవలయు, (కంటియొక్క_ వల్ల గుడ్డు మోదికెగతీయు చుక ౦ 

టి కిమందర ఆదురుచుండువాళ మున కంటియొక్క_[ కింది యెముకమిద కదురుతో న 
డ్తముగ రక వేయవలయు, కాళ్ళయందిడ్పుగ లిగిన “వీలమండయొక్క_ కీలు వెన" 

చం దాకౌరముగ రతవేయవలయు, మోకాలు మోచెయ్యి ముంజెయ్యి అనువాని 

లో చేనియంటబెని చాపు గలిగియుండిననూ నెపట్రించి 7 తడిబట్టలు చుట్లడాని సెఆగ్ని 

కర్మ శేయబడువాడు సహించునటుల 10 దినములు సాయం |పాతే 8 కె కౌలముల అగ్ని 

కర్మ సేయవలయు , నొప్పిగల కంటియుక్క_ కనుబొమ్మమాద రెండు వేళ్ళకు పొడపున 

కదురుతో అడ్డముగ రత వేసీన నేతము లెఅనై పోట్లుపొడుచుచు సీరుకారుచుండు 

-నేత్రవాతము హరించు కుడికున్నా తెల్లన ఆవిరై నీళ్ళుగారుచునొప్పితో గూడి కెల్ల 

గ కప్పుకొనుచు వచ్చుచుండిన ఎడమకాలియొక్క ఐదు. వేళ్ళ గాశ్రయిం చియుండు 

కీళ్ళ యందును ఎడమకన్ను అయినయెడల కుడికౌలియొక్క_ ఐదు. వేళ్ళయంగుండు 

కీళ్ళయందును అడ్డముగ రత్న చేయవలయు, 'గ్మఅపుమోర్ల కు జిట్టుడుకొలి చికదురుతో 
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అడ్డముగ రత వేయవల యు, డబురుకనాతమున వెణుతురు నారతో తాడు బేనిడానిని 
కాగననూనెలోముంచి మోకాలి! ఇండంగళముల (ప్రదేశమున రక్షవేయవలయు, 
మటియా డబురుకమెన మోకాలియొక్క_ వెలుపటి కంటికి ఐదంగుళములకు దిగువ 
రతృవేయవలయు, మటియు డబురుకమెన కాలియొక్క_ -వీలమండసంధిలో అడ్డము 

"౫ కచురుతో చం దాకౌరముగ రకచేయనలయు.) . 

(శుద్ధిచేసిన నాభి మేకవెంటుకలసూడిచె మిరియాలు వీనిని దినుసుకొకటింటికి 
1 కులము చొప్పన న ఖల్వములోనుని-చికరి వేపాకురసములో మర్దించి గపరిగింజం తేసీ 
మ్మాత్రలుజేనీ ఉదేందొక పనిని ఐదుచిన్నముల కరివేపాకురసముతో సేవించిన. ఒరు 
గువొాతము సర్వవాతములు మూర్చ హారించు.] 

4! మేలు చికిత (గోరి వినుమేదిని (బ్రన్మూ జెముండు వాలునుం | 
నాలుగు సేరులాముదము నాలుగు సేరులుంగూర్చి యందులో | 

చేలపు దంౌజాకుపొడి నీరులిగ డ్లల నర్భ సేరునుం | 
(గాలలో(దై లపాకముగం గాచియుం వాతశరీరినొప్పీపై | 
దాలిమి (బూసికాచినను డళ్జే ఇవూ [తన మూనునిమ్ము గక | 

న 
పర్వవాతేములకు అర్కాద్నితె లము. 

శ్లో! అర్భ_శీరమజాశ్షీరం నిర్దుండీతింతిణీరనః | 
తిలవై al లసమాయు ర్స్ వాతాళీవివినాశనమ్ || 

~ఇ . జి లేడుపాలు మేకపాలు వావిలాకురనము | చింతాకదనము నూనె వీనిని 
సమళాగములుగ కలిపి 1] కుండలోబోేని ఎల లపక్ళముగ కాచి శరీరమునకులేపనము 
చేసీ మరి కి ంపుచుండిన 50 వాతములు హరించు, 

లే లపాక్ లవణము, 

న్లో! నాంగుళీ[గ్రాహి తాక ల్కే_ సే స్ప్నహిగ్నా చశబ్ది తా | 

వర్ణాదిక ంపంచయథాతథ: యిత చ్చీ) మ )మాహేత్ || 

తౌ, కల్కము (వేళ్ళ ఈ అంటుకొ నకుండుట అగ్నియందువె చిన చటచట 
శ ప్రములేకో ండ ఓ విజాతీయళ స్పర్శవర్ల సగంధములుగలుగుట ఈలతణములవలన 
కలకు పకమెనదని చెటీం? దానిని శీ సుముగ డించనల యు. 
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\ 

శో పాకస్తు | క్రివిథోమందః చిక్క ణఃఖరచిక్కణః | 

మందః కల్క_నమేకి కు చిక్కళణోమదనోపమే | 

కించిత్సీదతికృ ఫేచ వ_ర్తవమా నేతుపళ్సి మః ॥ 

తా, _తెలపాకము నుందము చిక్శ_ణము ఖరచిక్కణము అన శ్రీ విధంబులు 

అందు న్నేపహాకిట్రము కల్క_ముతో సమముగనుండిన మొందపాకమని యు మెనముతో 
సమముగనుండిన ఛిక్కణపాకమనియు ఒకింత చెడినను లేక నలుంపువర్హ్రమును. జెంది 

నను ఖురచిక్కు_ఇ పాకమనియు “తెలియవల యు, 

శ్ఞో॥ [మతాంతశే] ఖ్రరోమణిరవఃకాంస్వే మృదు: విచునివ_ర్హికా | 
చిక్క_ణస్ప్పర్శ్మమా,_తేణ నిమ్న భావం ప్రవజడ్య తే! 

మృదుర్న స్య ఖరో భ్యం7 పా నేవ స చచిక్క_ణః Il 

తా, మటీయు న్నేహాకిట్రమును ఆంటగ వేసి కంచుప్మారలోవై చిన నుణీవలె 

చేద్ద్యనిగలిగిన సర పాకమనియు (వేళ్ళతొ నలిపిన వర్తియొక్క_ ఆకౌరమును జెందిన 

మృణుపాకమ ననియు, ఊం ఓ చేని (వేళ్ళ తొ నడిమిన పల్ల ముబడన విత్క్మణపాకమని 

యు తెలియవలయు, తేెలము నన్యమునకు మృగువుగను అభ్యాంజనమునకు ఖరము 

గను సానవ_స్హ్ కర్మలకు చిక్క[ణమునను పాకము నేయవలయు, 

వాతరోగములయందు పథ్యము, 

నో కుస్ఫాండమాప వారాకబ్బసాతీ కారవేల కమ్ | 
—9 "౨ చం 

అద్య “దాం య న ఎగ అన = వాస్తుకం కానమర్పంచ పృశ్నీ కాళివునర్న వమ్ | 

క ఎ CT రా = = మ షా కృ స్టా కులు లై గోధూవమా నెలంతి క్తవటోలకమ్ | 

సోాలక ంవత్సేకం చెన డుండుకంకతకంతణథా | 

తక్కారీసూరణీముండీ మినీజీరక రామరమ్ | 
ఆన శశ ఏ న పు రాణధాన్యవముభ్యంగం మి తైవర్ల నీలామయ | 

తా, బూడిసగుము డు కాయ మినుములు నంకాయ మునగకాయ కెక? 

య చకవ_ర్షికూర కస్ వెంవకూర తూటిహళర గలిజేయకూర నల్ల ఉలవలు నోధు; 

నూనె చేతిపోట్ల ముల్లంగి కొడిసెకౌయ రుందిలఫుకాయ మెొక్క_పుకొయ తక్క 

కంపబోదతరము పెద్దసదాప జీలకొజ్జి ఇంగువ (పాత బియ్యము అభ్యంజణనస్నా నః 

ఇవివాత గోగ్గములయంగు పగ్య్య్వకరంలులు, 
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ఆ 

వాతరోగములయం దపథ్యముళలా. 

తో కీణశాంబుశా కలఃకంద (తవుసాలాబు ముద్దకమ్ | 

గురుణేచాభివ్యుందీని నిప్పావోచ్యా రునర్భ పమ్ | 

కరీరాణితథానింబో నవథాన్యం చలంఖనమ్ | 

మృణాలీ 'రురవీనింబ తి క్త వొింబంహామాలయః | 

గ శాతకీద్యయంమై వ పవనాళీతిశ త్రవః। 

శా శీతోదకము మూణాకులగడ్డ దోసకౌయ అనపకౌయ (అనగా సొర 

“కొయ్య “పెసబుగురుకర దవ్యము లు కఫకరపచార్థములు అనుములు నక్క_దోసకెయ 

ఆవాలు వెదురుమొలకలు వేపపండ్లు (కొత్త ధాన్యము ఉపవాసము తౌమరతూండ్లు 

చాఠలాసీకూర కరివేము చేదుదెండక“య శీతల ప దేశము దీరకాయ "శేనీ వీరకెౌయ 

ఇని 80 వాకరోగములయం దపథ్యంబులు, 

ఇతీ (కీ నీలకంఠ చర ణార వింద తీర ప్రసాద పారావారభోగ విహార పారీణ 

నిడిమామిడి భగిసత్సం|ప దాయ కారాళ్య రామచేశిక ిపెద్యే త్తమ 

నమశ్శివాయ "సత్పుత్ర పబి క్ర కవితాచాతురీభురీ? వై ద్యజన 

శిరో భూషణ నీలకంఠ కొట్టూరు బనవరాజ నామెఢీయ 

(ప్రణీత శీ బసవరాజీయే అంధ తాత్సర్యసహీ తే 

ఆశీతీవాతరోగనిదాన తత్సాధ్యాసాధ్య చిక 

తను పాన న స్యాగ్ని కర్మలే లపాకస 

అ సల క్ల | 9 ధ్యాపశ్గ్షని లతు.! యుక్తం ప, 

ర కరమ్ 



జప 
(న్తీర స్తు, 

బసవ ౦*+జీయము, 

U 

—న ప్తమ(వపకరణము, -___ 

శ్లో! శూలినం మేరుకోదండం సద్దులోచన  సాయకమ్ | 
(త్రిపురాసుర సంహారం నీలకంఠ వుహంభచే | 

అవళరణీక॥ (గ్రంధకర్త తన చేజేయం బడు న్మిగంధమునందు సప్పమ్మ పకరణ 

మును వచింపంబూని నిర్విఘ్నుముగ పరిసమౌ ప్రిజెంగుటడా తనకిష్ట దేవత యగు ఈళ్వ 
రనమస్కా_ రాత్మక మంగళమును * ళూలినం మేరుకోదండం * అనుకోకముచే జేయు 
చున్నాడు, 

తాత్సర్యము॥ శూలవాస్తుడె మేరుపగ్యత మే భనస్సుగగల వా డె కీమహావిమ్లు 
"వేచాణముగ గలవా డె (తిపురముజయిం చిన సీలకంకుని నేనుభ జిం వెద, 

న్లో (శ్రీనీలకంఠవం శాలి చం(దమా బస నాహాయః | 

వ త్య్యూమి వృషనాజీయ మహంననె ద్వ విఖ్రామణిమ్ ॥ 

తౌ, నీలకంఠవంళమనెడి క్షీరసము[దమనకు చంనుడై బసవరాజుఆనితే 
రొ%్కానబడిన "నేను వై ద్యగంధములలో కడు శేష్టం బె న బసవ రాజీయమను న్నీగంధ 

మునందు సప్పను (పకరణమును వచింపుచున్నాడను, 

చతుర్వింశతి వై త్యవివరణము 

క్లో! (మూధవనిడానే] అవర్హంచ వివర్దంచ సూర్యవర్ష ంచ కామి 
లా | ఆవమ్హుంర_క్రంచ స్వేదశ్చ హ్యున్మ త్తం పౌం[డనర్పికమ్ | 

కరపాదంచ శీతంచ మూర్చా మధురకుసుమకమ్ | 
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దుర్గంధం మదనంపి తం చతుర్వింశతి "పై శ్రకమ్ | 
డై 

పూర్యావారై్యె రిదంప్రోకృంశా(న్ర్ర నూర్ల విచారణాత్ | 

తౌ, అవర్ల సెత్యుయు వివర్ష పైెత్యముసూర్య వర్ష _పేత్యము కామిలా కత్యముఅన్హు 

-పెత్యము రక్ష పైత్యము స్వేద పెత్యము ఆ న్మాదపెత్యము పౌం డక పెత్యయవిసర్సిపె 

త్యము కరపాదెత్యము శీత_పెత్యము మూర ఏెల్యేను మధుర వెళ్యముకు సుముపెత్య 

ము [కోధ పెత్యము 'భంళ పైత్యము శిరఃైపెత్యము కుధా_పెత్యము తృ షా పైత్యము 

దుర్భావ పైత్యము చర్మ పైత్యము దురంధ _పెత్యము మదనపెళ్యము అన పెత్యరోగము 

లు శిత విభంబులని వైద్యళా స్తాానుసారముగ వూ ర్య్వాచార్యులు వచించిరి, 

ఆవర పెత్యే లతణము, 
వబ రా 

న్ [(నూధవనిదా న్నే స్యెదః కాంతి హరంతృస్లూ పతి రుర్హంధ 

చేహతా | చేసా స్తువీతస్పర్యాంగ మావర్లంమై _త్తమాదిశేత్ | 

తౌ, చెమబ దప్పిగలుగుట శరీరము కంపువేసుట శరీరము పచ్చగనుండుట 

సర్వాంగముల కంతులుగట్టుట ఈలతణములు గలిగి శరీరముకొంతి విహీనముగ మం 

ఊడ టే ఆవర్ల శ్రైత్యమని తెలియవల యు, 

శ్లో! [చరశే] అంగదావా శిరోదాహః పాదదాహాశ్సిరోభ మః | 
మూర్వాభ మో మనస్తాపో హృదిః శోకో ముహుర్భయమ్ | 
కంఠ స్వేదశ్చ పాండుతేర్టిం శోప.౭ర్షేశో ముహుర్నయమ్ ! 

న ర్వేంద్రియేషు జార్చల్య మావర్ష పై త్యలశుణమ్ I 

తా, శరీరము శిరము పాదములుమండుట తలతిరుగుట మూర్చ (చమ విన 

'స్తాపముగలుగుట జోొమ్ములోమండుట కడుపునొ న్చుట కుతి కె! కింద చెవుటబట్టుట 

శరీరము పాండువర్ల ముగ నుండుట న్గోప శ్లేశ్రముగలుగుట పలుమారు భయపడుట 

గో తత్వజ్నే (త జిహ్వా(ఘ్రా తోం! గియ వాక్సాదపాణిపాయు. గూహ్యేందియములన 
య్ ఇ తవ ద నెం ద్రియములు దౌర్చల్యమును జెంగుట, (అనగా (శో తేం (దియడార్చల్యమున చెవు 

లలో భషనులుగలుగుట చెవులుగ డియలు పడుట చెవుడుగలుగుటత్వగిం దియదెర్బల్య 

మున చర్మముమండుట శరీరము ఆనురుట శరీరము ఉఊబ్బుట శరీరయున పొట్టువలేరా, 

లుట శరీరము పగులుట శరీరమున దురదగలుగుట చే కేం దియదార్శ్భల్యము న "నేత 

ఇ ~ శ ఇ ద ర్స వ శి ల ములుమండుట నిమరబట్టకుండుట స ప్రి మధ్యమముగట జటా ౦ దియదౌర్భల్య 
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మున నాలుకపదును లేక బిర యుండుట వాందీ అరుచి ఉములుగలుగుట (శూ 

ణేం|దియణార్భల్యమయున ముక్క్కు_ననీరుగారుట తుము లుగ లుగుటస్వరము బంధిం చుట 

దురదగలిగి కణతలు నొచ్చుట వాగిం దియణౌర్భల్యమున వాక్కుకు జడత్వము అవ 

లింతలుగలుగుట 'తేను పులువచ్చుట పాదేం దియణార్భల్యమున కాళ్ళయందు సత్వ 

ములేకుండుట కాళ్ళుతీసుట 'కాళ్ళుక్సుశించుట పాణిం దియడ్భారల్యము న చేతులుమం 

డుట తరతరలాడుట పాయిం[దియబెర్చల్యమున బొడ్డు గుండె వీనినుధ్యమున గుబు 

లు జనించి కడుపు కుతిక వినియందు మెదలుట ఉబ్బసమువలన కుతిశపట్టుకొను 

ట కడుపు ఉబ్నుట మలముపంధిం చుట మూత్రం బద్ధకముగ వెడలుట గుహం ది 

యడార ాల్యిమున వీర్యము స్ట లనంబగుట, ) కంక్షుసియలు గలది అవగ్ష పెత్యమని 

తెలియవలయు,. ఇది ఊర్ధ్వ గత మెన రెండువత్సరంు లేని లేక మూడువత్సరంబు 

"లేని శరీరమున శెలకొనిబోధింపు చుండు, 

ఆవ రాదిపె త్యములకు “పె త్యాంతక రసము, 
ra చా ద 

న్లో మృతనూ తాభ )ముండార్క_తీళ్ల ంమా తీ క తాళకమ్స్ | గంధకం 

మర్ష యత్తుల్యంయవ్లీ, (దాతా మృకా(దవయి | జలమంటబకః 

వాఠాదవై శ్నీరవిదారికా [ మర్ష యచ్చ దినంఖ ల్వేసి కాక 

(ద్రయుతావటీ |! నివ్క_మా।తీ నిహంత్యాశు పిత్తం వి _త్తజ్య 

రం కయమ్ | దాహాత్భ స్టాశమక్ళొషం హంతివి తాంతకోర 

నః |) సిళాశతీ రం పి బేచ్చాను యపఫ్టి క్యాథం సిళాన్వితమ్ | 

పిబేద్యా వి_్తశాంత్యర్గం శీతతో యేన వాలుకమ్ | 

తా, రస భన్మము అభ కభ స్మ్వము ఇనుపభ స్మృము తౌ మభ నమ, లోహభ 

నయ శుద్ధి చేసిన మమీకమ శుద్ధి వేనీన తౌాళకము శుద్ధి చేసిన గంధకము వీనిని సమ 

భాగములో? ఖల్వములో నునిచి యస్థ్టిమభుక ము (దాక్షపండు తీప్పతీగా * నీరు 

తూటు 'విషబొద్ది పాలుగల చేలగుమ్ముడిగడ్డ అనువాని రసములతో 1 దినము మర్షిం 

చి నిమ్క_|పమాణనుంత వటికములుచేసీ యందొకదానిని పంచదారతో-గాని లేక 
పంచదార పాలు అను వానితో గాని లేక పంచదారతో గూడియుండుయపి. ప్రి మధుక 

కషపాయముతో గాని లేక కూతురుబుడమ చూనక్షములో కీతోదకమును కలిపి గాని 

వ న్యూనత rr నా వా ఆటా నా 

ఇ ఇచే నీళ్ళమిద బలినిన పాశెడుహరయనియు జెప్పంబడు, 

ll 
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శీవించిన అవర్ల పై త్యము మొదలగు ఇరువదినాలుగు పైత్యములు పీ _ల్తజ్వరము 

తయరోగము దాహము. దఫ్సీ కో హరించు, (వుతీయు ఆవర్ష పైత్యము ఊర్ధ § 

గతంబైన డాని నివారణార్ధం లై ఈపెత్యాంతకరసమున 1 సంవత్సరం బేని లేశ 8 

మొసములేని జేవింపవల యు.) 

ఆవరాది పె తో్యోపవారము, 
ల a 

శ్లో తత్పిందూకం వనికి ప గుంజూమా[త(ప్రమాణక్షమ్ | 

వాలుకంశీతతో మేన హ్యాశు వర్గాది మై త్యజిత్ || 

తా, కూతురుబుడమను శీతోదకములో నూరి పావుసేరురసమును పీడిఛికొని 

ఆందు గురిగింజంత నీందూరముకలిపి 4 మాసములు సేవించీన అవ గ్లౌద్దిపైత్యేములు 

శ్రీ ఘముగ వారించు, 

వివర్శ పై త్య లతణము. 

శ్లో] [మాధవనిదా నే] రోమవాశ శ్శిరఃకంప స్పర్యాంగం స్పుటితం 
భవేత్ ॥ రోమహర్ష ణకం శూలం వివర్శం వై త్యమాది శేత్ || 

శౌ, రోమములు నశించుట తలవణుకుట శరీరమంతటపగలుట గగర్పొడు 

చుట కడుపులో కూలించుట ఈలతమణములుగలిగి శరీరము వివర్ణ మెయుందుటయే 

వివర్షపైశ్యమని తెలియవలయు, 

వివర్ల పయిత్యమునకు బడఊౌన్ని రసము, 

త్లోక పారదంగంధకంచె వ భస్మలోహష్ట్రకంనమమ్ । 
రై ౬ 

కుమారీస్వర సేనై వ మర్చితింయామ మా(తకమ్. | 

గుంజామా (కం (పదాతవ్యం వివర్ణం వీ తీనాశనమ్ | 

నిహన్యాత్సర్వపిత్తార్తిం యోగోయంబడబాగ్నికః || 

తా, కుద్ధిచేసిన రసము శుద్ధిచేసిన గంధకము ఊక్కుభస్థ్మము ఇనుపథ స్మము 
శగరభస్శృము వాగభస్మము రజితభ సము సువగ్శభస్మము తామభస్మము కౌంతభ 
స్మము. వీనిని సమభాగమలుగ ఖల్వములోనునిచి కలబంధరసముతో 1 రూను 
మక్చించి గరిగింజలం లేనీ మాత్రలుజేని యంచొక దానిని పీప్పలితో 'నేనించిన సర్వై 

త్వములు వివర్ణ -వత్యము హరించు; ఇదియ బఢబాగ్నిరస మనంబడు, 



విత్తరోగనిదాన లక్షణ చికిక్సాదయః, ఫలతి 

ఊర్థ్వగత బి త్తలతణము, 

న్లో! నాభికాసా గయే స్వేదః డై మై!త్యమూర్గ్య గశంస్ట్రత్ | 

తా, బొడ్డు గుండె వీనిమభ్యమున చెమటగలిగిన పీ_ణేము ఊర్ల ర్ధ గ గో మైనదని 

తెలియవలయు, ఇది జాూరించుట కె ౩ బడబాగ్నిరసకూ నేనివైశ్యాంతప్తర సరు చేని పాణి 

బద్ధరసము నేని 4 మాసములు సేవింపవలయు, } 

సూర్యనర్ష “చె త్యలతుణ మ్ 
Ca క 

(చరశే] సూర్యోదయేచ దృష్టనాం భ)మణం వైవమూర్శ 
నమ్ | అతిత్మీవగతి బాహా స్పూర్యువస్టేచ పె త్య శే | 

తౌ, మూర్చ పలుమారు దాహాముగలుగుట ఈలకుణయులుకోలిగి స్తూరో్యో నయ 

మును చూచఛినతోడ నే నేతములుతిరుగుటయీే సూర్య వర్ష వెత్యమని తెలియవల యు, 

సూర్యవర్ష పై పై త్యమునకు మృగజర నము, 

నో శుద్ద సూతం నమంగంధం టంకణంచ మనళ్శిలా | 

ఏలాతకోో_లజాజీచ. నమ భాగంచ ఖల్వ నే 

న తావరీకపషూయీణ దివనంమర్ష యే దృఢమ్ । 

ఛర్క్య_రామధు నంయు కం సూర్యవర్ష్మం నిహంతిచ | 

తా, శుద్ధి చేసిన రసము కుద్ధి చేనీనగ ంభకము కుద్ధి చేసిన చెలి గారము శుద్ధి చేనీ న 

మణీశిల ఏలకులు తక్కో_ల పుట్టు జూజకౌయ వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వ ములో 

నునిచి పిల్లి పీ పీచర చేళ్ళక సాయముతో 1 దినము మర్దించి గురిగింజలం లేనీ మాతలు 

జేసి యందొళ దానిని జీలక జి పంచదార అనువానికో చని లేక తేచె చక్కెరతో 

చేని సేవించిన నూర్యవర్ణ పెత్యము హరించు, క 

'కామిలా పై పత లతణము, 

న్లో॥ ముఖేహరి(దావర్షశ్చ చతుపోరతి పాండుతా | 

మలంనిరశ నంతృ స్టా కామిలా పై పె త్వలతుణమ్ I 

తా, ముఖము పచ్చగ నుండుట మలము వెడిలకుంకుట ఆకలిలేకళుండుట దపా 

యగుట ఈలతుణములుంగలిగి చే త్రయులం పాండురవర్ల మగనుండుటయేకావి లా క 

కుని తెలియువలయు, థి 
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న్లో ! ((గ్రంథాంతనే) యచ్భంఖఫంయేనదృష్టంస్యా త్తేచ్చంఖంపీతే 
మావుయాత్ | తదేవ కామిలాత్యంచ పఏవముక్తంవురా 
తనై i 

తౌ, శంఖమును పచ్చగ గాం చెడువాడు కావమిలారోగియని పూర్వులు 

నచించిరి, 

కామిలామై త్యమునకు క పర్ణ కరసము. 

న్లో! రస భన్మృసమంగంధం మేలావాలుకటంకణమ్ | 

అమృతోోశీరకుస్థా బ్ఞా౯ నమభాగం విచూర్లయేత్ | 

ఆర్ష )కన్యరమై క ఖ ల్వేదియామాంతం విమర్ష యేత్. 

శరకన్యకపాయెణ ద్విగుంజం భ్ వమయేత్పదా | 

కామిలాపి _త్తనాశాయ దాహాశాంతి హార; పరః | 

తా, రసభస్మము కుద్దిచేసినగంభక్షము ఏలకులు కూతురుబుడమ కుద్ధిచేనీన 

అలిగారము తిప్పసత్తు వట్టి వేళ్ళు చంగల్వకోష్టు తుంగగడ్డలు వీనిని సమభాగములు 

గ చూర్లముచేసీ ఖల్వములోనునిచి అల్ల పురసముతో 2 రూములు మర్దించి 2 గరి 

షింజలంత మ్మాకలుచేని యందోొక దానిని జీలేకజ్డక హోయముతోో సేవించిన కెమిలా 

చెత్యము దాహము హరించు, 

అన్లుపెళ్య లవణము, 

నా మగ అగ ర్ న్లో! ఆమోాద్దార_స్తధాతృ షా ప్యరుచిస్ప్వరహేంనతా | 
జిహ్వావా త్పరిదోవళ్ళవహ్యామ్లు పై త్యన్యలతణమ్ | 

కా, దప్పీ అరుచిహీనస్వరముగలుగుట నాలుక నోర కంఫుచేనుట ఈలతు 

ణములుగలిగి పులి తేనుప్రులు వచ్చుటయే అమ్హపేత్యమని తెలియవలయు, 

ఆమ్ల పెత్యమునకు సుధానిధిరసము. 

న్లో! గంధక ౦ంపారదంచాభ/ మేలా (గంథికేనరమ్ [ 

నమభాగయుతం ఖల్వేజీర కేణచ మర్షితమ్ | 

కా చకుప్యాంని వేశ్యాథ ద్యియామంతుతు పాగ్నినా | 
జా 



వీ త్తరోగణనిదాన లవణ చికిత్భాదయః. $25 

సాంగశీతలముద్ద్భ్భత్య ద్విగుంజం య్ క్షయేత్సడా | 

కర్క_రామధుసంయు క్ష నూమ్ల శె మైత్యవికారనుత్ | 

శ, శుద్ధి జేసిన గంధకము శుద్ధి జేసిన రసము ఆభకభ స్మృము ఏలకులు (గంధి 

తగరమునాగ సరములు వీనిని సమణోగములుగ ఖల్వములోనునిచి జీలకజ్జరసయుతో 

1 దినము మర్దించి గాలాకుప్పెలోనుని చి ఉముకమంటలో 2 రూములువండిపాంగ 

శీతలమునదీసీ 2 గురిగింజల యెత్తును "తేనెతొగాని లేక పంచచారరో గాని సేవించీన 

అన్షుపైత్యము హరించు, 

స్వేద పైత్య లక్షణము: 

ల్లో అతిస్వేదంచ జార్చల్యం 'చేసాూంగం జలపూరితమ్ | 

అన్ని మాంద్యం దృ ఢణాపీడె స్వేదవై త్యం వినిర్ది శ్ర | 

తా. శరీరము దుర్చ్భలముగనుండంట అంగముల  వీరువూరించియుండుట 

అగ్ని మాంద్యము శరీరమున మిక్క_టముగ పీడగలుగుట ఈలతమ్ణములుగలిగి శరీర 

మంతట మిక్కు_టముగ చెమట (సవించుటయే స్వేదశై త్యమని తెలియవలయు, 

న్వేదపయిత్యమునకు అమృ తేశ్వరరనము, 

న్లో॥ రనంగంధం వత్పనాభం వాసా(తికటుకంవచా |! 

జీరకంచి[తకంశుంకీ (త్రిఫలాచ సమంనమమ్ | 

తత _న్తత్టల్వ మధ్యస్థం (త్రియామం మర్ష యేద్భిపక్ | 

కాచకుప్యాం ని వేశ్యాధ(త్రిదినం మందవహ్నినా ! 

సాంగశీతలముద్ధృత్య దషగుజం భతుయేత్సదా | 

శర్క_రామథునంయు క్షం స్వేదపయిత్యేభికారనుత్ | 

తా, శుద్ధి చేనీన రసము శుద్ధిచేసీన గంధకము శుద్ధిచేసిన నాభి అడ్డసరవ 

(తీకొటుకములు వస జీలకజ్ఞ చితమాలను శొంఠి (తీిఫలములు వీనిని సమభాగవ 

లుగ ఖల్వములోనుని చి 8 రూములు: నిమ్మపండ్ల రసముతో” మర్దించి గాజుకు ప్పెలా 

నునిచి మందాగ్నిలో 8 దినములు పాకము జేని సౌంగశీతలమునదీనీ 2 గురిగింజల యెత్తు 

నుపంచడారతొగాని లేక తేచితొగాని సేవించిన స్వేదపెత్యము హరించు, 
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స్వేద వై త్యమునకు మృతసంజీవనిర సము 

[చర శే] మారిచంటంకణం సూతం మావీకం కాంతలోహ 

కమ్ |! అధ9కంచసమాంశాని నహ్నిక్యాఛేన మర్షయేత్ | 

కాచకుప్యాం వినిత.వ్య వాలుకాయం (తపాచితమ్ | 

మరీచార్ష )క సంయుక్తం ద్వొిగుంజం భతయేత్సదా | 

పథ్యంథీ.రోదనం చయివ ఆతా పేద త్యాత్స శర్క_రమ్ | 

(పాతః కా లేతు సే వేత సద్య 'స్ప్వేదో వీముంచలతి | 

తా, మిరియాలు శుద్ది చేసిన వెలిగారము రనభ సము కుద్ధి చేసిన సీామమా కీ 

కము కాంకభ స్మమ లోహఛ సము ఆభకభ సము వీనిని నమా గములుగ ఖల్వము 

ల్లోనునిచి చితమాలకహెాయముతో మర్దించి శాజాకుప్పెలోనునిచి వాలుకౌయం 

(తీయన 1 రూమువండితందు 2 సరిగింజల యెత్తును మిరియ ఏ సచూర్హ ను అల్ల పురసము 

ఆనువాని యనుపానముతొ (సాతఃకా కౌలమున సేవిం పుచుండిన శ్వేద పైత్యము తత్త ణ 

మున వరించు, దీనియందు పాలఅన్నమును భుజించుట పథ్యకరము తొపము జనిం 

చిన సెపథ్యములో పంచదారనుకూడా కలిపి భ కీంచవలయు, 

ఉన్నాద వై త్య లతుణము 

న్లో! విదాహచ్చ వికారశ్చ వాంతిరచూరాా పరి భధ )మః | 

నులమూలేం త్య జేచ్చీఘు మున్న _త్తిన్యచ .దోపక్సత్ 1 

తా, శరీరము విదాహించుట వికౌరము “వాంతి మూర్చగ బుగుట శరీరము 

తీరుసట మలచూూ|త్రములు శీ సుయఘగ వెడలుట ఈలతు ణఅములుగ లిగి ఉఊ నాదపు మౌ 

టలాశుటయే ఉ వ్మాద సెత్యేమని తెలియవల యు, 

ఉన్మాదమై త్యమునకు చండఖై రవరసము, 

శో రసభన్మత యోభాగా హపేమభ మె స్రైషకభాగకమ్ | 

టంకణం రవిను సన సర్వం తుల్యంచ ఖల్వ శే " 

ద్వియామం మర ర్షయెత్సమ్య గుద్ధృత్య గోళ కంతథా | 

కాచకుష్యాం నివేశ్యాధ న “ప్తవ(శ్రుం మృదాలి సేత్ | 

చవాలుకా యం[త్రమధ్యస్థం ద్పియామం మందవహ్నినా | 



పీ త్రరోగనిడాన లతుణ చికి క్పాదయః, శల 

సాంగళీతలముద్ధ ల్యే ద్విగుంజం వటకీకృతమ్ | 

శర్మ రామధునంయు క్త మున్ణ _్రపెత్యనాశకృత్ I 

తా, రవిధస్మృము తి భాగములు సువర్షభస్మము ] భాగము కుద్ధి చేనీన వెలి 

గారము శీ భాగములు ఇటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి జిల్రేడుపాలతో 2 రూము 

లు మర్దించి ఉంట జేసి గాజాకుప్పెలోనుని చి 7 -వీలమన్ను లిచ్చి వాలు కాయం త్రమున 

మందాగ్నితో 2 భఖాములువండి సాంగశీతలమున దీనీ 2 గురిగింజలయెత్తును పంచ 

చారతొ గాని తేక తేచెతోగాని సేవించిన ఉ న్యాదపపెత్యము హరించు, 

ఉన్నా దమై త్యమునకు పిప్పలీఘ్ఫుతము, 

న్లో॥ విప్పలీ దిగుణంసర్పీ స్పర్పిసో ద్విగుణంసి ౮ | 

నితాయా ద్విగుణం తో (దం తె దస్యాప్ట్ర గుణంపయః | 

ఏతద్దిపాచితంచె వ (పాతరుశాయ భక్షుయీత్ | 
థె యా య 

ఉన్మాదంచ విదాహంచ సర్వపై త్య వికారనుత్ ॥ 

తా. నెయ్యి 2 భాగములు తేనె 8 భాగములు పాలు 64 భాగములు 

ఇటుల నాని "నేళశముజేని కూ కాగ్నితోవండి ఘ్బతము తేనె పక్యమన పు డందు 

పిప్పలి చూర్ష్మము 1 భాగము పంచదార 4 భాగములు కలివి దించుకొని (పాతఃకా 

లమున 1కే తులము చొప్పున శేవింపుచుండిన ఊ న్మాదపెత్యయు విదాహము సర్వ 

పెత్యములు హారించు, 

పుండరీక మై త్యలతుణము, 

శ్లో చదేసామాంతం వృండరీకం దోమహార్షణ కండుతా | 

ఉస్టా లి శ్రయనంతృ సూ ఫుండరీశేచ వైత్యకీ || 

తా. గగర్చొడుచుట శరీరమున దురదగలుగుట శరీరము కడువుస్తముగనుం 

కుట దప్పిగలుగుట ఈలకుణములుగలిగి శరీరమున తెల్ల చామగ పువ్వువంటి దద్దులు 

గలుసటయీ వుండరీక “సెత్యమని తెలియవలయు, 

పుండరీక మై త్యమునకు విశ్వమూ రి రసము, 

శ్లో! శుద్ధసూతం నమంగంధం తా్యమభస్థ మనళ్శిలా ! చందనం 

(త్రిఫలావాసా కుష్టుజీర క దీప్యకమ్ | ఏతానినమభాగాని హంస 
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పొదిర సేనచ | తతన్పర్వంఖల్వమ భ్యే (తిదినం మర్ష యేద్భిహక్ | 

తతస్సుగోర కంకృ త్వా వ(జమూషాంత శే శిపేత్ | భూధేగే 

యం శ్రే శేపాచ్యం సాంగ సీతలముద్ద చేత్ | ద్విగుంజుంభతు యె 

న్నిత్యం పుండరీ పై త్యనాశనమ్ {| 

తా, శుద్ధి చేసినరసయు కుది చేనినగం భకము తౌ నుభస్తుము శుద్ధి చేసిన మణి శిల 

శీంధము |తీఫలములు అడ్డసరము చంగళల్వకోషు జీలకజ్ల ఓీమము వీనిని సమభా 
& ౪ డ్డ లు వో 
గములుగ ఖల్వముతో నునుచి వాంసపాదియాకురసముతో 8 దినములు మర్చించి 

ఉంట చేన్ వ(జమూసలోనునిచి భూధరయంతేమున ప్రటంబిడి సాంగశీతలమునదీ సి 

2 సరిగింజల యొతళ్తును (పలిదెనము సేవింపుచుండిన వుండరీక హెత్యము పారించు, 

కఠరపాద పీ తలవణము, 
తానీ 

%* 

క్లో! కరపాద విదాహశ్చా వయవానాంచ శోషకృత్ | 
మ భ్యెప్తత్తస్వ తృస్తాచ కరపాదేచ వైత్యశే || 

శౌ, అవయవములు ఏండుట దప్పిగలుగుట ఈల మణములుగలిగ అరికాళ్ళు 

ఆరిచేతులు మండుటయీ కర పాద పెత్యమని తెలియవలయు, 

నర్వ పై త్యములకు పాణిబద్ధ రసము, 

శ్లో! గంధకం పారదంచైవ భస్మలోహాష్ట్రకం నమమ్ | 
జీరకన్య కషాయ్ణ మర్షితం యామవూా (తకమ్ [ 

కరప్పి కాయాం వినిమప్య వాలుకాగ్ని (పయోజితమ్ | 
గాఢాగ్నా |త్రిదినంచై వ సాంగశీతల ముద్దనేత్ | 
గుంజామ్మా(తం ప్రడాతవ్యం ప్రై శ్వపాదక శే స్స తమ్ | 

నిహన్యా త్పర్వవిత్తా రిం యోగోయం పాణిబద్ధ క 8॥ 

తా, కుద్దిచేసిన ౫౦ధకము శుద్ధి చేసిన రసము ఉక్కు_భస్మము తగరళ్ స్మృము 
రజితభన్మము స్వర్షభన్మము ఇనుపచభస్మము నాగభస్థ్రము తామభ స్మము కాంతభ 

॥ సయ వీనిని సమభాగ ములుగ ఖల్వములో నునిచి జీలకల్టక సౌయము తొ ] రూము 
మర్దించి గాజుకుప్పెలో నునిచి వాలుకెౌయం(తేమన తీ డినమలుగాథాగ్నిలోవండి 
సాం౫ శీకలయు నిని సరిగింజంతయెత్తు ను తేనె పీప్పలిచూర్లముత్” నేని లేక ఉనిరిె 
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సమ పంచదార వీనితో నేని సేవించిన కరపావపపైత్యము మొదలగు సరై గ్య 

సులు హారించు, 

రీతమై త్య లశ ణము. 

న్లో! [చరశే] అరుచిశ్నీశమం శేషు మందాగ్ని ర్భ)మకోహికా 

మహోపిత్తంచమూర్భాచ శీతపి త్త వినిర్షిశేత. | 

తౌ, అరుచి అగ్ని మాండ్య యుగలుగుట త వ్పిల్బులాడుట కోపము 'కడుపయి 

కము మూార్భగలుగుకీ యీలతుణయఘులుగ నిని కగీరయు. కడుకీతలముగ నుండుటయే 

'తపయిత్యమని తెలియవలయు. 

శీత పై త్వములకు పూ ర్లాభ)రసము, 

న్లో శుద్ధసూతంనమంగంద మభ కంచ మనక్సిలా | 

మర్షి తంవరుణా ద్రావై ర్భృ ర యేద్దివనద్భయమ్ | 

. కాచకుప్యాం నివేశ్యాధ వాలుకొయం (తశేపచేల్ | 

షడ్యానూం తే నముద్ధృత్య సూత చూార్ల ంతు కారయేత్ | 

ద్విగుంజంభత్త యీన్ని త్యం శీతమై త్యవివారణమ్ | 

తౌ శుద్ది చేసీ నరసము శుద్ది చేసీనగ ంధకము అభకభ స్మము శుద్ది చేని? మణీ 

ల వీనిని సమభాగములం౫ ఖలములోనుని-చి చూర్షముచేసని ఉలిమిడిచెక్క_రసము 
$ో 2 దినములు మర్తించి గాజుకుప్పెలోనునిచి వాలుకెయం[తమున 6 రూములు 

కండి సౌంగకీతల మునదీ నీ మర్దించి సూత్ముచూర్ష్మ ము వేసి 2 గురిగింజలయెత్తును తే”ి 

పిప్పలితో చేని లేక నెయ్యి మిరియపు చూర్లముతో చేని పతిదినము మేవింపుచుం 

డిన శీతపయిత్యము హరించు. (మణియు నీశీతపయిత్యము" హరించుట కై బడబాగ్ని 

సము నేని లేక పాణి బద్ధరనము నేని స్వయమగ్శ్నిరసము నేని 'సేవింపవలయు, 

మూర్భాపై త్య లతుుణము, 

న్లో! (చర శే) అతిమూర్భాతి శీతంచ మూార్భంనచ. (ప్రతీకుణమ్ 
అకతితృసాంగ శోషశ్చ మూర్చాపి శ్తేచ విభ)మః |] 

తౌ, క్షడుమార్భగలుగుట శరీరము కడు-చల్ల[గనుండుట కడుదప్పిగలుగుట 

ఆఅంగములుశోషించుట ('థ మగలుగుట యిీిలతణములుగలిగి (పతీషమణమువ మూర్చ 

గలుగుటమే మూర్భాపయిత్యమని తెలియవల యా, 
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మూర్భాపై త్యాంకుశ రసము. 

శ్లో! శుద్దపారదగంధంచ టంకణం చాభ )భసన్గ కమ్ ! 

ఏ తి“నినమభి గాని ఖల్వమధ్యే వినివీ. పేత 
భ|దము_స్తకపా యేణ మర్షయే క్ర్రదినంతథా 
కాచకుప్యాం వినితీష్య ఫుటమేకంతు భూధరమ్ | 

సాంగళీతలముద్ల ద్ధృత్య గుంజూనూ (త్రం. (పదాపమేత్ | 

మూర్భాపి_త్తే తవీనసాశాయ సర్వమై పె త్యనివార అమ్ | 

శ్రా, శుద్ధి జేసనేనరస ము కుద్ధి జేసి నగంధకము శుద్ధి జేసీ న వెలిగారము అభభిక 

భస్మము వీనిని శేమభాగ ములుగ" ఖల్వములోనుని చి 'కుంగము శె సల కషాయముతో - 

8 దినములు మర్చించి గాజుకుప్పెలోనునిచి భూధరయంత్రమున ఫు పుటంబిడి సాంగ 

కీశలమున దీనీ మరల ఖల్వమలోనుని చి తుంగము సైల కషాయముతో మర్దించి సరి 

గింజంతమో తలు జేసీ యందొకడానిని నారిశకేడపుకాయ నీరుతో సే సీవిం-చిన మూార్భా 

పయిత్యము 'సర్యపయిత్యమలు వారించు, (సీందూరమును నాఠిశేడపుకౌయ నీరు 

తో సేవించిన మార్చాపయిత్యము హరించు.) 

మధుర పై త్య లతమణము; 

శ్లో! [మాధవనిడానే] అరుచిర్గధుగో (జేక ఉపఃకాలేచకోపితా | 
శిరోభ )మణమాధుర్యం ఛర్గీరోమాంచ హర్ష నమ్ || 

తా, నోరు రుచిలేకండుట ఉపషఃకొలమున కోపముగలుగుట తలత్రీరుగుట 

వాంతీగలుగుట రోమములు గగుర్చొడుచుట ఈలష్షణములుగలిగి నోరు తీ ష్టగనుం 

డుటయే ఘధురపయిత్యమని శెలియకలయా, ఇది హరించుటకై బడబాగ్ని రసము 

చీని సౌణీబద్ధరసమ నేని చవింపవలయు 

మధురవి_త్తమునకు వై త్యగజాంకుశరనము, 

క్లో; శుద్ధ గంధక టంకంచతాళకంచ మనశ్శిలా | 

సర్భంకాంసపదీ( దోషే ర్లి రినమేకం విమర్ష యేజ్ | 

వాలుకాణం(తకే పాచ ంమడ్యామాంతం నిరుధ్వచ 

'జీయాంగుంఖి+ను పానేన మధుకి త్తం వినాశయీత్ | 
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తా, గంధకము వెలిగారము శాళకము మణిశిల వీనిని కుద్ధి చేని సమభాగము 

లుగ ఖల్వములోనుని-చి * పాంససాదియాకురస సముతో ] కా మర్డి ంచి గ్య 

కగెప్పెలోనుని చి కౌలుగాయం|తేమున 6 రూములువండి ఉరిగెంజయెత్తును అనుపా 

న విశేషములతో సేవించిన మధురపి త్రము హరించు, 

కుసుమెపి పైత్య లవణము, 

న్లో! [సిద్ధవిద్యాభాః ౩) ఆతాపోనాసికార_క్ర మతితృస్లా(పపీడనమ్ | 

క్వ విచ్చోణీత వాహశ్చకుసుమం కీర్త న నంభవమ్ | 

తౌ, శరీరమమండుట కడుదప్పిగలుగుట ఒకానొకపుడు నోటనుండి నెత్తురు 

వెడలుట ఈలక్షణములు గలిగి ముక్కున చెత్తురుగారుటయే కుసుమపయిత్యమని 

తెలియవలయు, ఇది శిరమునజనించు, 

నాసికా కుసుముపె త్య ఏవరణము. 
6 

(అశ్విసీక ల్పే) శిరళ్ళూ లేతు నంజూతే వా తాన్హగో కాద నృ 

క )వేత్ | డాజిమా పుష్పదూర్యాశ్చ కనకర్పూర మాకీక 
మ్ | సమందుగ్గం శిరోభ్యంగే నస్యేపానే సిశామధు | దాప 

'యేల్పి త్తరోగాచ్చ శిరశ్ఫూ లేతు దారుణేో | 

తా, తలనొచ్చి ముక్క్క_ల నెత్తురుగారుటయే వాతకుసువు పయిత్యమని రు 

శిరమున మంటగలిగి శిరముకూలించి ముక్కున నెత్తురు గార టయేపయిత్యకు సుమమని 

యు తెలియవలయు, వానియందు దానిమ్మ పువ్వులను గరికె వేళ్ళను పాలనోనూరి 

రసముపీడిచికొని అందు రసకర్నూరము శుద్ధి జేసీన సూమమాకీకమ అనువానిని 

సమముగ కలిపీ అధ్యంజనము నస్యము సేయుటయేగాక పంచదారను తేనెను కలిపి 

సేవించిన 2 విభములై న కుసునుపయిత్యములు హరించు, 
bs 

నాసికాకుసుముములకు ఉదుంబరాది కల్పము, 

(చర కే) ఉదుంబర ఫలంపక్యం థృుతపక్వం సితాయుతమ్ 

ఏలామరీచసిందూరై ర్భు కృంస్యా(ద క్తశాంతయే 

౪ వాంసషాదయాకు అనగా శప్పతట్లాకు. 
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వా, మేడిపండ్లు పంచదార , ఏలకులు మిరియాలు అనువానచూర్ష ములో 

ఆవు చెయ్యిక లిపీ వండి అందు నీంమారమునునిచి సేవించిన -నానీకాకున సుమములు 

హారిం చు, 

నాసికాకుసుమములకు గజకేశరీరనము, 

న్లో॥ (సిద్ధ విద్యాభూః 8] శుడ్ల సూతం విపంచాభ)ం గంధకం హీంగు 

ఈాళకమ్ ఏతాని సమభాగాని ఖల్వమ ధ్యే వినివీపేత్ | 
మర్ష యేద్యృంగనీకేణ కాచకుప్యాంత ేవీపేత్ 1 వాలుకా 
యం త్రశే పాచ్యం చిసై కేం మందవహ్ని నా" | సాంగళీతల 

మృద్ధ ఫో చణమా(తంచభకుయేత్ | సుమపి తే త వినాశాయ 

సర్వేపీ త్త తవినాథకః || 

తా, కుద్దిజేసీనరసము శుద్ధి జేసిన వసనాఖి అ|భకభస్థుయు శుద్ధి జేనినగ ంథ 
కము శుదిజేసీన యింగిలీకము కుడి జేసిన తాళకము వీనిని ' సమభాగ ములుగ ఖల్వాము 

లోనునిచి గంటగలగరాకుగసముతో 1 దినము మర్దించి గాజుకుప్పెలోనునిచి 1 
దినము మం దాగ్నిలో వాలఎకెయం। తమునవండి సాంగకీకలమునదినీ శనగగింజ 

(ప్రమొణమును తేనెతో గాని లేక శేతితోగాని సేవించిన కునుమపయిత్యములు 
సర్వపయిత్యములు హరించు, 

నాసికాకుసుమములకు నన్యము, 

క్లో! [బాహు] నన్యందాడిమవుప్పాల్థ్ో రసోదూ ర్యా భవోధవా | 

అ[మాస్థితః పలాండోర్యా నాసికాచ్యు తర క కజిల్ | 

శా,. దానిమ్మ పువ్వు గరిగవేళ్ళు అనువానినిగాని లేక గరి ఆ వేళ్ళు మామిడి 

పప్పు అనువానినిశాని (లేక ఇప్పపువ్వు లెల్ల నీరుల్లిగడ్డ అనువానిని గాని చనుదా 
లతో నూరినస్యము చేనీనను శక్ తెల్ల సీరుల్లి గడ్డను “రమ్ములోకుక్కి ఉడిికించిరవము 

తీని నస్యము చేసీనను నానీకౌమసుమములు వరించు. ( లేక జమ్మికొనలను 8 మిరి 
యపు గింజలను! ! ఉదకముతో [నూరి నస్యము చేసినను "లేశ పట్టుబట్ట కాల్చిన మనీని 

గవ్వలభస్మమున పయిడి (ప్ర ల్రీసువ్వులరసముతో నూరి. నస్యముచేనీవను ళ్ళేక నాని 
వాత చికిత్సలంజేసినను గాసీకాకుసుమములు హరించు) 

(శోధ పైత్య లకతీణవం, 

శ్లోక [మాధవనిడానే) సదాచ తామసాచారో దుర్భాషా వితా 
గుణః | శిరోభ్య్ర) మణ దోషశ్చ (కోధవి త్తం వినిర్హిశేత్ | 



పీ త్తరోగ నిదాన లతుణ చికి త్సాదయః, . లీరీరీ 

తా, దుర్భాషలాడుట సర్భపనులయందు. తీవముగనడుచుట తలతిరుగుట 

1లతుణములుగ లిగి ఎల్ల పుడు తామస కియల సేయుచుండుటయీ [(కోధపయిత్యనుని 

3లియవల యు, 

“శోధ పై త్యమునకు నారఠరాచరనము, 

న్లో! రస భన్మనమంగంధం ఏపషంమరి చనాగరమ్ |! 

(తితొరంపంచలవణం నమ భాగంచ ఖల్వ కే, 

జీరక న్యక పాయె! ద్వియామాంతంవిమర్థ యత్ | 

కాచకుప్యాంత లిక్ పా వాలు కాయం[త శీషచేత్ | 

కనైర్ణ ్ రద్వన్నీ వా పాచ్యం సాంగళీతల ముద్ద శేత్ 

గుంజామా (తాంపదాతవ్యం [కోధపి త్తంవినళ్యతి | 

తా. రసభస్మృము కుద్ధి చేపినగ ంధకము కుద్ధి జేసిన నాళి మిరియాలు శొంకి (తి 

కరయుఖు పంచలవణములు వినినిసమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి జీలకట్ట కషా 

యముతోొ 2 రూములు మర్దించి గాజూకప్పెలోనునిచి చీలవున్ను లేపనముచేనీ వా 

లుకౌ యం త్రమున మృద్వగ్నిలో 4 రూములు మెల్లగవండి సాంగశీతలమున వీసీ 

గురిగింజ పమాణమును లేనెతొశాని లేక జీలకజ్జ పంచదార అనువాని యనుపాన 

ముతొ-గాని సేనించిన (శోథ పయిత్యము హరించు. (టియు దీనినే అమ్హపయిత్య ' 

మునందును సేవింపదగు,) 

భ/0శ కై త్య లవణము, 

శ్లో॥ (మవూధవనిదానే అపభ) శోమతి స్తంభ స్పృదాంచి తానిరీ 

శుణమ్ | సంభావణమతికోథాద్భ) శపి త్తలక్షుణమ్ 1 

శా. ఎరుగనటులుండుట  సదాచింతించుట రెప్పపాటు వేయక చూచుట 
కడు కోపముగ మాటలాడుట ఠఈలక్నుగాములుగలిగి తబ్బిబ్బులాడుటయే (థంశపీ త్తే 

మని తెలియనలయు, ' 

ఛంశ పై త్యమునకు భృంగరాజ మాాన్షము, 

శ్లో! ఛేక రాజర సేవస్టే సాధితంమరివాంబలిమ్ | 

అభ యాపిక్సలీఛార్టీ సె ౦ంధవంపుష్క_. రాహస్టాయమ్ | 
ఇ ద సాలు టలు + 



లీలీశ బనవరాజీకో. - న ప్పను ప్రకరశణే (ex 

అత.[పమాణకంమార్ష మి శ యి క్యామభధుప్రుళమ్ 

భత యేత్సా తరుశ్రాయ భంశపి త్తంని యచ్చతి ॥ 

తౌ, అంజలి పమౌణముగల మిరియాలు 1 (పస్థము గుంటగలగరాకు రసము 

తొభావనజేసి ఎండిం-చి చూర్ణము చేసీ అందు కరక్క్కాంయిలు పిప్పళ్ళుగంటు భారం 

గ సై 0థవలవణము ఫుష్కురమూాలము. అనుదానిలో |ప్రతీవానిచూర్ల మను ఆత ప 

మౌాణమును గలిపి గచ్చ కౌయంత చూర్ణ ము ను' (పాతఃకొలమున "తేనెతో సేవించిన 

భ్రంళ పి త్రముహరించు, 

నీరఃపి త్త లవణము, 

న్లో నిరోఛ )మణనం తాప మరుచ్యాప్యతివీడనమ్ | 

ఆమైోాద్దారశ్సహ్ఫ(దోగ శ్లీర పి త్తస్యలక్షుణిమ్ | 
వాట ళ్ 

శా, శరీర తాపము కడుఅరు చిగలుగుట పులి తేను ఫులువచ్చుట జొమ్మునొ 

చ్చుట యీలతృణములుగలిగి తలతీరుగుటయీ శిరః పయిత్యమని “తెలియనల యు, 

శిర్యపి తేమునకు చైత్య కాలాంతక రసము, 

న్లో॥ శుద్ధ పూతంసమంగంధం నేపాళశందరదం వివమ్ | 

ఖల్వమాభ్యేవినివీప్య నహ్నీ మూలకపాయ శే | 

మర్గితంతద్దియామంచ డోలాయం। తేదిశంపచేత్ | 
స్ను హిత శేవిమన్ద్యాధ ద్వియామంఖల్వమధ్య కే |- 

గుంజామాత్రం ప్రదాతవ్యం శిరః పి'త్సంనియచ్చలతి || 

తౌ, రసము గంధకము నేపాళములు ఇంగిలీకము నారి) వీనిని శుద్ధి జేసి సమ 
భాగములుగ ఖల్వములోనుని-చచి చికఠకమయూల కషాయముతొ 2 రూములు మర్షిం చి 

' చిక మాలకపాయముతో నే 1 దినము డోలా మం(త్రమనవంటి బొంత జెయుడుపాల 
తొల జాములుమర్తి ౦ చి గురిగింజంతమా తలు జేసీయం దొక దానిని ఆవునెయ్యి సున్న 

పుత్తేట నీరు ఆనువానితొగాని తేక బొల్లబూసురకషాయము పీప్పలి అనువానితొ 
గానిలేక జీలకజ్లి పంచడార అనువానితొోగాని శేవింపుచుండిన శిరః పయిత్వేయు 
వహారించు, 

శ్లో! [మాధవకశ్చే] ముధాశీఘా)కి భుంజీత కేశా మాంతం. విచా 
హీకా | నేత్రళూలంత థాపాక్కా_. శుధావీ త్త న్య లక్షణమ్ || 



వీత్తరోగ నిదాన లవణ చికి త్సాదయః,  శికిర 

కడుశీ ఘముగ మిక్కు_టముగ భుజించుట శరీరమంతట విడాహించుట నే 

[త్రములు కూలించుట ఎక్కిళ్ళుగలుగుట ఈలక్షణములుగలిగి మిక్కు_టముగ ఆకలి 

గలుగును తుధాపయిత్యమని తెలిద వలయు, 

త్వుధాపె వైశ్యేమునకు పి వీ త్తభంజనరనము, 

శ్లో రనగంభాభ కంతుల్యం దినమేకంవి మర్ల యేత్ | 

భృంగరాజర సేఖల్వే వ 'జ్రమూహషాంత శేకీ చేత్ | 

కుక్కు టీఫుటపా శేచ సారనశీతలముద్ద రేర్ 

ఆర్ట)కస్యానుపా నేన గుంజూమాత్రంవిబే త్రణా | 

ముధాపి_త్తేవినాశ స్ప్య్యా త్పర్వపి_త్తపినాశక 8॥ 

తా, శుద్ధి జేసినర'సము శుదిచేసీన గంధకము అ|భకభ స్మమయు వీనిని 'సమభాగ 

ములుగ ఖల్వములోనుని చి. ౧సంటగలగరాకురనముతో 1 దినము మర్దించి వజూ 

షలోగాని గాజుకు ప్పెలోగాని యునిచి కుక్కు_టపుటంబిడి సాంగ శీతలమున దీని * 

గురిగింజ పమౌణమును అల్ల పురసముతో శేవించిన ము ధా పయిత్యమయు'సర్యపయిత్యము 

లుహరీంచు, 

త్ఫ షా సెత్య లత. జము, 

న్లో॥ (చర కే] ఉస. కా లేవాతితృస్లా శీతలన్యన ముదవ$ః | 

క్ష కం శేవిదాహశ్చ తృస్తూపె పెత్యన్యలతుణమ్! 

తా, చలువపుట్టుట కడుపు కంఠము వీనియందు విదాహించుట ఈలమీణ 

ములు గలిగి (సాతఃకా రొలమున కడుదప్పిగలుగుటయే తృ్టైప యిత్యమని తెలియ 

వలయు, 

ద ౬ = 9 Ww Ky 
తృస్టాపెత్య మునకు మై త్యసహింనక రనము, 

న్లో విషంమణిశిలాసగాతం గంధకంటంకణంకళా; 

ధూ ర్తవీజం నవముంఖల్వే దినంహంనపదీరసే 
ముర్టితంకజ్ఞలీంకృ ఆసా శరావసంవుకేపచేత్ | 

(ల | a థి 

స్ను హీతీ శేణనంమర్ల ష్టం గుంజూవూ (తంవి చేదను [ 

సర్వై త్వవి రాశస్సా క _త్తృ్టైపి చ్చేంచనశ్యతి! 



386 బనవశాజీయుి - న పము త్రు కరణే 

తౌ, కుద్దిజేనిననాగి శుద్ధిచేసి రమణి ళల శుద్ధే చేసీ నర'సయు శుద్ధి చేనినగంధకము 
శుద్ధి చేనీన చెలిశారయ పిప్పళ్ళు శ'్థచేనిన ఊమ్మె 'ల్తేవిత్తులు వీనిని సనుఫాగములుగ 

ఖల్వములోనునిచి పహూంసపాదియాకున సముతో 1 దినము కజ్జలికమర్హించి మూకుళి 7 
లోనునిచి చీలమన్ను లేపనముశేన్సి పాకముజేసి సాంగ శీతలమునదీనీ మరల్త ఖ్లులగము 
లోనునిచి బొంత జెముడుపాలతో మర్చించి గురిగింజంత మా! కీలు జేనీ యందొక డా 
నిని కురువేరు కపషాయానుపానముతోశాని లేక ఉసీరిెెరసముతొగాని సేవించిన 
తృ స్టైాపయిత్యము సర్వపయిత్యరులు హరించు, 

తృష్ణాపెత్యమునకు నారి కేళయోగము. 

న్లో నారికోళన్యతోయేన సంమి[శంకదళీఫలమ్ | 
(భ్రమతృ స్టాజ్యర హరం వృష్యంచతుష్యము_త్రమమ్ | 

శౌ నాకొకేళపు నీరులో అంటిపండును కలిపి వేవించిన (భమ తృష్టాపయి 
త్యము జ్వరము వారించుటదేంగాక వీర్యవృద్ధి “న్మేతముల$న హితము సగా గలుగు, 

న్స పవ ఫన్నాపెత్యమునకు ధాన్య కాది యోగము. 

న్లో థాన్యకంకుష్టసిస్టంచ నారి కేళజలంసితా | 
పతం పై త్యవి కా రేతు తృస్టాపెత్యవినాశనమ్ | 
ధారోప్టంశర్క రాయు క్షం వీ బే త్పా)తర్న రోయది | 
కామిలాదావ ం రూడ్ వ్ దాహాళమనం రూయాతృస్టైావాఠంతథా॥ 

తా, కొతి మెర్లు చంగల్వకోష్తు వీని! చూర్ణము జేసీ నారికేళ ఫుళోంయ సీర 
లోకలిపీ అందు శర్క_రవై చి పానముచేసీన తృష్ణాపయిత్యయు హూరించులేక థారోప్త 

ta ములో “శర్క_రకలివీ | పాఠః కౌలమున శేవించిన కామిల దాహము రూత్మ తృష్టై 
పయత్యము హరించు, 

“ 

దుర్భావ పైత్య లయ, ణము, 

న్లో శరీర కార్మ శ్రియు_కృళ్చ సర్వసంగవివర్టితః॥ 
స్వవ్నో (భంశోవవుల్నీర్ల దుర్భావంపై త్తకంవిదుః॥ 
కౌ. శరీరము కృశించుట ఏవస్తువయం దాస క్రిలేకగండుట _ దుస్స కహ్నషమయుల గాంచుట శరీరము "కె థీల్యమును జెందుట ఈలక్యణము లంగాలి॥ దుర్భాష లాడుటయే యురా,వప న ర్యావపయిత్యేమని తెలియవలయు, ఇదిహరిం చుట ఆవ ర్లాదిపయిత్య చికిత్సలం జీయవలయు, 

- న 



వీ త్తరోగ నిదాన లవణ చికి త్సాదయః, లీ? 

చర్చ వై త్య లవణము, 

న్లో జిహోరం చర నీర్ష త్వం కరపాదోస్థ.కాదిశే | 

వీఘ్ఫకండ్వ బలంహిక్కా_ చర్జుపిత్తన్య దోహజాః | 

తౌ, నాలుక శరీరము చేతులు కాళ్ళు "పదవులు మొదలగువానియందు చర్మ 

ముటోడుట శరీరమున కడుదురదికలుగులు సత్వము లేకుండుట. ఎక్కిళ్ళు. గలుగుట 

ఈలతణములుగలిగి చర శ్రిముపూడుటమే చర  చెత్యమని తెలియవలయు, ఇది హరిం 

చుట కై గరసకర్బూరమును జేవింపవలయు, మటియు రసజబ్బను -వీయవల యు, 

చరుపు త్యమునకు పిత్తవధ్యంసనరనము, 

శ్లో శుద్ధసూ త విషం చాభ ౧ తూ )వణం గంధటంకణమ్! 

భూ _ర్లబీజం ము ంధవంచ తుల్యంతుల్యం విచూర్జితమ్ | 

ఖల్వమభ్యే వినివే.ప్య కటిల్ల (దవమర్దితమ్ | 

వ|జ్రమాపా గతంకృత్యా వాలుకా యం(తశేపచేత్ | 
డ్భియామాం శే నముద్ధృత్య మాపషమేవానుపొనతీ; | 

భతయీ చ్చర్శ వ లేతు సర్వపై త్య నివారణమ్ | 

తా, కుద్ధి జేసి నర సము శుద్ధి చేసిన నాభి అ భకభస్థము (తీకటుకములు శుద్ధి 

చేసీన గంధకము శుద్ధి జేసిన "వలిగారము శుద్ధి చేసిన ఉమ్మె త్హవిత్తులు నెంధవలన 

ణము. వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి కొకరాకరసమతో మర్తించి 

కుెప్పిలో బెట్టి వాలుకాయం[తమున 2 జాములువండి సాం”) కీతలమునదీనీ మామ్మప 

మాణమును వాంసపాదియాకురసము పావుసేరు నౌటాకు తులము మేక నెయ్యిమిరియ 

పుచూర్లయు ఆఅనువానితోగాని లేక బోడతరపాకరసముతో గాని లేక లేచి పరఠళ 

డారతోగాని సేవించిన చర్మ పైత్యము సర్వ వెత్యములు హరించు, 

దుర్గంధవై త్య లతు.ణము, 

తో దేనాం దుర్గరధమలినం తథాస్వేదశ్స పాండురమ్ | 

కుతోవుష్ణం బహిళ్ళీతం దుర్గంధె పిత్త శేవిదుః | 

శా. శరీరము కడుమలినముగనుండుట చెమటగలుగుట శరీరము పాంగురవర్ల 

ముగనుండుట కడుప్రలోమండుట వెలుపట శీతలముగనుండుట ఈలతృణములుగ లిగి 
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శరీర దుర్చంధముగ గుండుటరే దుర్షంధ_పెళ్యమనీ తెలియవలయు, ఇది హరించు 

టకై పై త్యాంతకరసముగాని లేక బడబాగ్ని రసమును గాని శీవింపవలయు, 

మదన పె వైత్యే లక్షణము, 

శో చేశాస్య మదనంమూర్భా స్వేదస్సా $ చర్మపీడితమ్ || 

శిరోనేేత భ)మశేె ఏవ మదనాపి త్త లతణమ్ | 

శా, మూర్చా చమటగలుగుట చరి శ్రముపూడుట తల "న్మేతములు తీరుసట 

ఈలత్నీణములు గలిగి శరీరము మద మెక్కి. నట్లుండుటయే మదన “ెత్యమని తెలియ 

వలయు, 

మదసనపె త్యమునకు (శీరామ బాణరనము,. 
a... 

క్లో! కుత్ధసూతం, విషం కాభ్యోం దినంఖల్వే విమర్టయేత్ | 
కాకజంఘా కపషాయీణ డోలాయం(తే ద్వియామక మ్ | 

ఆర )స్యాసు పానేన మదనాపై త్య నాశనమ్ ॥ 

తా, శుద్ధి చేసీన రసకర్పూరము శుద్ధి చేసిన వసనాభి ఆభకభస్థ్రయ వీనిని 

సమభ్ధాగములుగ ఖల్వములోనునిచి ] డెనము వెలుమసంధిక షాయముతో మర్దించి 

డోరాయంకయమలో 2 జూమలు జెలువసంధి కపాయములతోడేవండి గురిగింజ 

(పటు మును అల్ల పుఠరసానుపానముతొ సేవించిన మదన పెత్వము వారీంచు, 

ఏరి యై పై త్యలకుణము. 

తో (ఆయుశ్యేచే] సి సిధ్ధుంచ సర్యాంగ గమ భ )వర్లః [కోధోకీ 

కందూరరు చిర్జహీయసీ | చిర్మపవృత్తి త్రి ర్చ లహీన తాచ వి 

సర్పిప్ త్తం తదసాధ్యకంవిదుః || 

శా, శరీకయ మెరఠకుట కోసము శరీరమున కడుగురద కడుఆరుచి పనుల 

యం దాలస్యముగలుగుట సత్వము లేసండుట ఈలతణమలుగలగ శరీరమంతట తొ 

లుళి బ్బెమువ లె రాలుటయ్ే విసరి ్ప సెక్యముని లేలియనలంయం, ఇది అసాధ్యయు, 

శ్లో! (నిత్యనాధీయే) విషీర్ణమండలై స్పాండై 9 ఖ౨డూభికోణిత 
(పజై'ః | భీలవి శం. విజానీ యా _ల్తచ్చికిత్సత ముచ్చే || 



పీ_త్తరోగనిదాన లతణ చికి త్పాదయః. వఏ8 

తా, శరీరమున వెడలుపాటి మండలములుగలిగి దళ మైదురదతోణాడి ఎల్ల 
నై యుండుటయే శీతపిత్తవిసర్పియని తెలియవలయు, (ఇదియాహ్యము ఇక దానికి 
చికిత్సను వ-చచిం చెద, 

విసర్సి వై. త్యమునకు వీ త్తకులాంతకరనము, 

న్లో రనగంభాం మృతంతీక్ల్ల ౧ తుల్యమాదుంబరం నమమ్! 

హంసపాది రసై ఖల్వే మర్జి తందివస(త్రయమ్। 

కాచకువ్యాం నివేశ్యాథ విలేష్య వ_స్త్రమృ _త్త కామ్ | 

వాలుకా యం (త్ర కేపాచ్యం శ నై ర్భృద్వగ్నినాతథా | 

త్వియామంచ సముద్ధ్భత్య చూర్ద యే న్మాషమా(త్రకమ్ | 
జీరకస్యాను పానేన విసర్పీ వె త్యనాశనమ్! 

తా, శుద్ధిచేసిన రసము కద్ధి చేసిననంధకము. కుద్ధి చేసిన నాభి ఉక్కు_భస ము 
శా మభ'స్తము వీనిని సమ భాగములు? ఖల్వములోనుని చి పహంసపోదియాకశకళసము 

తో 8 దినములు మర్దించి గాజువెప్పెలోనునిచి చీలమమ్ను లేపనముచేనీ ఎండించి 

వాలు కౌయం తము న2జాములు మృద్వగ్నిలోవండి సాంగశీతలమునదీ సీ ఖల్వములో 

నునిచి మోదుగ చెక్క_రసముతో మర్షించి. మౌొషపమాణమంతమ్మతలుజేనీ యం 
దొకదానిని జీలకజ్ణ కపాయానుపానముతో-గాని లేక చండ్రవెక్కరసముతో శాని 
లేక చండ్రచెక్క తగరంచివిత్తులు అనువాని కపషాయముతో గాని శీ మాసములు 
సేవింపుచుండిన శీత పైత్య విసర్పిహరించు (మటియు దీనిని తేనె సిప్పలితోశేనిం 
చిన గుబులుగ లపెైత్యములు హరించు 

వీత మై త్యవినర్నికి లేపనములు, 
6 ౮ 

న్లో! యోకసింధూళ్థ్నలె లేనగా_తాభ్యంగం (పయోజమేత్ | 

భీతపై త్య వినాశాయా ,యోగోయం కథతోబుై ః॥ 

ఇ, యవకూరము సర్హతూరము సై ంధవలవణము నూనె కలిపి శరీరమునకు 

లేపనము సేయు చుండిన శీత సుత్యవి'సర్సి హరించు, 

శ్లో! అభ్యంగం తిక్తతై లేన శీతస్యోష్టాంబు భిర్నిశిః! 

తా, చేతీవీర విత్తుల-తెలముతీనీ కరీరయనకు లేపనము జేనీకొని రాతులయం 
ధుపషోవకముతోొ స్నానముచేసిన శీత పైత్యవిసర్పి హరించు, 
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శ్లో! సిద్ధార్ధ రజనికల్కం ప్రపున్నల తిలై స్సహ | 

తి తె లేన నంమి(శ్రం పిత్వొద్వ _రనకే హితమ్ | 

లౌ, ఆవాలు పసపు తగరంచివిత్తులు నువ్వులనూనె వీనిని 'సమముగ కల్వ 

ముచేని అందు చేతీవీరవిత్తుల తె అమునుకలిపి 8 నెలలు లేపనము నేయంచుండిన 
శకపిత్త విసర్పి హరించు, 

శ్లో॥ కపిత్స శ గప్మతంవా నవసీతం సమంయుతేమ్ |! 

ముహురుద్భ ర్థితంఆై వ శీతవీ త వారంపరమ్ | 
అణాల O—- చ 

తౌ, వెలగాకురసయమ మునగాకురాసము వెన్న కిని నేకముజేసీ 'శరిరమునందు 

పలుమారు లేపనము నేయు చుండిన శీతపీ ర్హవిసర్సివారించు. (ఇదివారించుట కై గంధక 

కల్నమును సగాసేవింపందణ,) 

ర_కపె శు లత.ణము, 
cm 

శ్లో! అభథాన్యత్సం ప్రవక్యూమి సంతశీ_స్హం సూ క్షము_త్తమమ్ 
ఆయు క్వేవోప బే శేస్మి౯ ర కృషి త్తం నిగద్య తే || 

తౌ. ఇక ఆయు శ్వేదమున జెప్పంబడిన (పకౌరము రక్ష్తపిల్సీలవమణమును 

సంత్నీ ప్రముగ వచించెద, 

శో [ఆయు ర్వేచే] ఉస్తామ్లు లవణతయిర కటుఖిః వి తృదూపహైై: | 

యకృృత్సిహా(శ్రితంర క్త మూద్ధర్థంచాధః (ప్రవ _రృతే! 

శా, ఉన్ణదవ్యయలు పులుసు ఉప్పు 'యవకోరము ససర్జ మూరము. కౌరము 
పిత్త వికార్వదవ్యములు ఈ మొదలగవాని నేవనవలన * యకృత్తు $ కీ హములయం 
దు రక్తము (బచ్రేశించి ఉగ్ధ్వాధోముఖములుగ వెడలుటయే ర_క్ర్తెైత్యమని తెలియ 
వలయు, . ' 

రక్షపై త్యవర్ణ వివరణము, 

శ్లో! వాలేశ్యా మారుణంరూ తే శోణితం తను ఫేనిలమ్ | 
కఫజ స్నిగ్ధమాంపాండు పిచ్చిలం బహుళం తథా ॥ 

ఈ యక్ళ త్తీన---కడుపులోని క్లోమము [క్రిందనుం డెడి నల్ల నినొంసదళ ము, 
- mn 

+ ప్లీ వామన హృదయమునకు వామ భాగమునందుం జెడి పచ్చనిమాం'సము, 
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తా, వాతజనితర కయ నలుపుగ ఎజ్జిగను పిత్తేజనితర_క్హము నూత్ముమైనసు 

రుఃగలదిగ న్నిర్ధముగను శేష్మజనికర_క్రము చిక్కగ ఒకింత తెలుపుగ బంకగ అథి 

కముగ నుండు, 

ర_క్తవి త్త సాధ్యాసాధములు, 
వో అ ప ల ేప వ్! థధోగవమానిలంయాప్య మసాధ్యం నేష్టుమూర్థ్వగమ్ | 

క ఫానిలనముద్భూ తం దుశ్చికిత్స నం ద్యిమార్ల గమ్ | 

తా. వాకజనితర_క్షము గువద్వారమువలన వెడలును ఇదియాప్యము శ్రేష్ట జనిత 

రక్షము నోటివలనవెడలుట ఇది అసాధ్యము ఏకకాలంబున వారీ _శ్రేష్ట్రములు (పకో 

పీంచి గుదము నోరు అనుబవానిమూలముగ వెడలును ఇది అ సాఫ్యము, 

రక్తవిత్త నివర్త రథోపాయములు, 

శో విధేయం రక్తః లేచ యథా* క్రి విలంఘనమ్ | 

అధోగే వమనంశ_న్హ మూర్ద (తు విరేచనమ్ ॥ 

తా. ర క్షి పెత్యము నివర్సించుట క్ష శక్త నమగసణ్యముగ లంఘునము రక్తము 

అధోముఖముగ | (బివ_ర్డిం చిన వమనమును ఊర్ల పమగ (బవరర్హిం చిన విశేదనమునుజే 

యించవలయు, ' 

జ్యరాదులయందు చికి త్సానిసే.ధ కాలము, 

శ్లో! (చరశే] జ్యశేతథాతిసాశేచ ర క్తపై కే దృగామయే | 

ఆడాన (ప్రతిక _ర్భవ్యం వ్యాధి వేగశ్చ దుర్భయః | 

తౌ, జ్వరము అతిసారము ర క్ష్తపిత్తము సే క్రరోగము ఇవి జనించునపుడు 

వాని యందు వేగంబధికముగ నుండుటవలన తొలుత నే చికిత్స జేయంజనదు, 

(పకారాంతెేర ర _కృవైత్య లతణము, 

శ్లో! [నిత్యనాధీయె] ఘుర (న్యా యామ శ్లో కాధ్య న్యవాయెరతి 

నీవితైః | తీళ్లో ప్ల కడై ర వైః కటుఖిలేవచ |! 

పిత్తం విదగ్ధంస్వగు తై. ర్వదహాళ్యాశు శోణితమ్ | 

తతః (ప్రవర్తతేరక్ష మూర్థ్వ వాధోది(థాపివా | 



కప్పక బనవరాజీయీ న_ప్తమ ప్రకగశే' 

జా, మిక్కుటముగ ఎండలోసంచరించుట ఆయాసము తండ ట ఈఃభించ్నా 

ట మార్లకు నడుచుట మెఢునము సెయుట మిరపకాయలు మొదలగు తీక్ల పడక ము 

లను అగ్ని తాపమును యవయమాగ ణు ఊపు పులుసు కారముగట (ద్రవ్యములను మిత్ర 

టమగ సేవించుట వీనివలన పీత్తము (ప్రకోపించి త్మీవముగ (ద్రవించి దుర్గంధయు 

క్రమె త్మీవముగ ర_క్షమును తవీంపంబేనీ ఊర్జ పమారమల వలనగాని శక ఆధో 

మార్షమువలన గాని "లేక ఇరమార్షముల వల ననీ (సవింపం వేయు. 

ఊరన్థ్య్వాథోగత ర_క్షపి త్త లతుణము, 

శో ఊర్థ్వ వాసాఫీక రాన స్య రథ యోని/సదై రథః | 

కువితం రోమకూ-పై వశ్చ సమస్తై స్ప్వత్స వర్త రతే 1 

తా. మటీయు రక్షవిత్తము ఊరగ్గ్వాగళేంబైన ముక్కు "నేత్రములు చెవులు 
నోరు అనువానివలనను ఆధోగతం బైన మేఢము యోని గుదము అనువానివలననూను 

మిక్కు_టముగ కుపలం బైన సర్వరోమకూపములవలనను రక్తము |సవించు, 

వాతాది రక్తపిత్త లశ్నుణము, 

శ్లో! [చర శే]సాం[డ నంపాండుసశ్నే వాంపిచ్చిలం చక ఫాన్వితమ్ | 
శ్యానూరుణరిన న ఫేనంచ తనురూత్త్సంచ వాప్కమ్ | రక్ష్తవిత్తం 

కభాయాభం కృష్ణగోమూ (త్రనన్నిభమ్ ! మేచకా గారధూ 

మాధ మంజనాభంజ శుత్యికమ్ | నంనృష్టలింగం సంసర్లా 

_క్ల)లింగంసాన్ని వాతికమ్ | ఊర్జ్వ్యగం కఫనంనృష్టు మథోగం 
మారు తానుగమ్ | శార్థ్వం సాధ్య వుథోయాప్య మసాధ్యం 

యుగపద్దతమ్ | యేనచోవ హతోర_క్తంర కవీత్తేనమానవః | 

వ్య సేద్దృశ్యం వియచ్చాసి తచ్చాసాధ్య మనంకయమ్ ॥ 

ఆ. రక్టపిర్తమున ర_క్ష్రముదట్రముగ ఒకింతపా౦డుర వర్గ ముగ చదమురుతొతు 

ల్యముగ బంకగ నుండున'శేష్మయు క్ష కర క్షప్ _త్సమనియు నలు పుగనె లగ ఒకింతనురుగు 

తొ గూడినదిగ తేటగ రూతుముగ నుండిన వాతర కపి త్రమనియు మజ్రిపాదరి అను 
వాని కపాయవన్శముగ వల్లగ గోమూ తముతొ తుల్యముగ "సివలియి*కె లేక కరు 
దూపము లేక కాటుక అనువానితొ తుల్యముగనుండిన వెత్యిక కరక్తపీ _త్హమనియు 2 

వరములు శల దిగ నుండన ద్వంద్వజనిత ర కసి త్తమనియు 9 వర్లములంగల దిగనుండేన 
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రి దోషజనితర క్షపీర్థమనియు తెలియవలయు మటీయు ఊర్గ కమగర_క్త మవెడలిన 
శీనగ్తిసణమనియు యధోముఖయుగ వెడలిన వాతగణమనియు తెలియవలయు మణి 
యు రకమ ఊర్ల నుగ వెడలిన సాధ్యము. ఆధోముఖముగ వెడలిన ఈ యాప్యము, 

ఊర్ష్య్యాధోముఖుములుగ వెడలిన అసాధ్యము, మటియు ర_కసి తమువలన పీడితుడుగ 

నుండుమా న వుడు ఘటపటాది పస్తువులను ఆశౌశమును ఎజ్జగ గాంచిన వానియొక్క_ 

రక్షపీత్తము నిస్పంశ యముగ అసాధ్యమని "తెలియవల యు, 

(పకారాంతేరం. రపి తలక్షుణవ్ 

శ్లో (అశ్వినీక లే] వాంనీక _ర్తన్వ హిక్కాచఛ 'తాంబూలన్యచ 

వర్ణనం | దృఢాస్యా దేవ వీజచ రక్ష త్య నికారజీ ॥ 

తా, నెత్తురుగక్కుట ఎక్కిళ్ళుగలుగుట తాంబూలమునం దిచ్చ లేకుండుట 

శరీరమున దృఢమె నకీడగలుగుట ఈలతృణములుగలది ర_క్ర_పెత్యమని తెలియవలయు 

'మేేఢమున [నవింపుచుండు ర క్షవి త్రమునకు ఉపచారము, 

న్లో! రక్తాతిసారకర్శాణి ప్రయోజ్యాని భివగరై(ః |! | 
ర_క్ష|పవాహీ శేకృలత్స షం మేఢ7ే నన్ని యాజయేత్ | 

తా, 'మేఢ్రమన ర_క్షము (సవించుచుండిన రక్తాతీసారచిక్త్సల చెయ 

వలయు, 

అనృగ్ధరరాగ వవర ణములు. 

ఉమ 5 ౨ ల తో [మతాంత రే] అపత్యమార్షగం (స్ర్రణాం ర_క్తవిత్తమ సృ 

 ఈరమ్| తదేవ (పదర్నప్రో క్షం [కీయాకార్యాన వై త్య'కి | 

తా, తో రక్ష్వపత్యము యోనిమౌ ర్ల ముగ వెడలు చుండిన ఆస్ఫర 

మనియు |(పదరమనియు జెప్పంబడు, ఇది హరించుటై గ క్షడెత్యరో?గ చికిత్స! 

జేయవలయు, 

సర్వర_క్త సై త్యములకు ర_క్రమూ నేశ్వరరనము, 

న్లో (చర కే] సూతంగంధంమృతంన్వర్ష ంరససిందూర కాంతకమ్ 

అభ )కం సర్వద్విగుణం త్మామభన్న ద్విభాగకమ్ | వంగం 

నాగంతథాలౌప్యం (ప్రశ్యేకంసూతసామ్యకమ్ 1 లోవాభన 

ఈ యాప్యమన--- సాధ్యాసా ధ్యము, 
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త్రిభాగంచ ముండ సించూరకంతథా 1 నర్వాంఖల్వే సక, 

మర్ష యే డతియత్స తః | ఖర్దు+రయసప్టి కాద్రాయౌ మధువు! 

స తావర్ | లో(ధ్ర కాన్టర్య పీజేర' పద్దు కెసర షద్మళమ్ 

మృణాలచందనాశీర సీలోత్సలఘనంనమమ్ | (న్రీగంధంవా! 

కంకుష్టం బలాశాల్జలిమూలకమ్ | రంభెకందం గోతురక 

మాధవినహా బేవిళశా |! పరూవణకషాయేణ భానయేచ్చతః 

రకమ్ | వల్ల (పమాణకంపై వ సర్మ రా మృతశర్క రై | 

భక్ష యెద్ధ ఫ్రతీమి[శశంతు రక్తపిత్త హరంపరమ్ నర్వవై € 

హరోన్యాణాం ర_క్తమూా రేశ్వగోరనః క్. 

తా, శుద్ధి చేసినరసము శుద్ధి చేసినగం ధకము సువర్ణ భస్మము రససిందూరవ 

కాంతభ'స్మయు ఇవి దినుసుకొ కొక భాగము అభకసిందూరము 10 భాగము 

తామభ స్మమ 2 భాగములు వంగభ సము నాగభ స్మ యు రజితేభ స్మము ఇవి దిను! 

కొక, _కఛాగమ లోహభ'స్మము ఇనుపభస్మము. ఇవి దినుసు ఒకటింటికి 8 భా 

ములు ఇటుల వీనినెల్ల ఖల్వములోనునిచి ఖర్జూరపండు యిష్టి మధుకము దీప దా! 

ఇప్ప పువ్వు పిల్లిపీదర వేళ్ళు లాద్దుగ చెక్క కవ్వపుగుమ్ముడు చెక్క. కురువేరు తామ 

ఆగరలు పద్మశొష్టమ తామరశతూండ్లు ర_క్షచందనమ వట్టి వేళ్ళు నల్ల కలువగడ్డ! 

తుంగమ ఫైలు (శీగంధము కూ తురుబుడమ చంగల్వకోష్టు ము_త్తవపులగఫు వేళు 

బూరుగ వేళ్ళు అరటిగడ్డ పల్లేరు వేళ్ళు: పువ్వులగురివెంద సవాదేవి పేరీత అనువాని 

సమభాగములుగ దంచి కషాయముకాచి దీనిచే నూరుమార్లు భావనచేసీ 2 పల్లవ 

లం తేని మాలుజేని యందొకదానిని పంచదార తీష్పసత్తు ఆవునెయ్యి ఆనువా 

యనుపానమశోడ సేవించిన రాక్షడెత్యయు సర్వ-పెత్యమలు వారించుు మణింయ 

నిది అవర్ల సెళ్ళయనకు (పసీద్ధమగుటం జేని దానియంరు 'సగా (_బయోగింపవగుం) 

ర_క్తపి త్తీమునకు సిందూరకోల్పము, 

న్లో! (సిందూరమణిదర్పణే) తత్సిందూరంవినిశప్యగుంజామా (త్ర 
(ప్రమాణకమ్! మృద్వి కేనసి తాయు_కృర_కృవ్మీతహరంపరమ్! 



పీ త్రరోగనిదాన లక్షణ చికీత్సాదయః,, 845 

తో, నీందూరము దీష్మ భొత్నపండు పంచదార అనువానిని ేకముచేనీ మరిం 

చి సేవించినను (లేక ఈ యనుపానమతోడనే వూర్ణచందోదయమును సేవించిన 

ను రక్త పెత్య వారించు. 

ర_క్తవీ త్రమునకు రసభస్థ్రకల్పము, 

నో! రసభస్త సక నిమష్మంచ మడ్భాగం మృడ్వికాసికా! 
తయకాస తృషపాఛర్షి ర_కపి త వికారజిత్ | 

తా, రసభ స్మృము నిష్క_| ప్రమాణము దీప దాత్న పంచదార ఇవి ఈ నిష్క 

ములు, ఇటుల వినినిమర్డి ంచి 80 మా(త్రలుచెనీ యందొకదానిని అడ్డ'సర పాకుర'సము 

తేనె అనువానితో సేవించిన కయకొస దప్పి వాంతి రక్తపైత్యయ హరించు, 

ర_క్తవీ త్తమునకు మై త్యముద్దరరసము, 

శ్లో! (చరశే) పారదం హింగుళీతంచ హ్యూర్థ యం శ్రేచ మేళ 
యేత్ | కుక్కుటాండ రసోభాగో టంకణ శ్రారమేవచ।! 

గంధకస్య తథాభాగో మృతేన పరిమర్షయేత్ | 

సిద్ధంరనంసమాథాయ జీరతో యేనదాపయీత్ | 

మామత్రయం (ప్రతిదినం (గవాణీ ర_క్షదోదనుత్ | 

జ్వురదాహ వీనాశశ్చ ర కపీ త్త నిబర్హ ౯2s 

తా. రసము ఇంగిలీకము వీనిగి సమభాగములుగ శుద్ధిజేసి మర్దించి ఊఉ 

యం త్రములోనుని చి 2 రూములు పాకముజేసీన రసము సపెకుండయందు వ్యాపిం 

ఇట్లి సంస్కాారముచే శుద్దమైన పాదరసమును సాంగశీతలమున |గహీంపవలరో 

అట్టి పాధరసము కోడిగుడ్డరసము టంకణక్షారము కుద్దిజేసిన గంధకము శుద్ధిజే 

వసనాఖి వీనిని సమభాొగములుగ ఖల్వములోనునిచి బాగుగమర్చించి తీ మాప 

లం'తేసీ(మా|త్రేలుజేసీ యందొకదానిని జీలకజ్ఞ కహాయముతో గాని లేక దీప ద 

తేనె పంచదార అనువానితో-గాని లేక ఖర్జూరపండు తేనె అనువానితో గాని 

బించిన (గవాణీర క్త దోషము జ్వరము జాహమః రక్త పైత్యము వారించు, 



ఫ46 బసవరాజీయే్ - స శమ ప్రకరణో, 

ర _కపీ త్తములకు మహోచం| దకళారసము. 

నో [అయున్వేబే] (పత్యేగంతోలమా నేన * సూతకాంతౌళ 

భన్గకమ్ | సమంసనుంగంధకంచ' కృ త్వాక జ్ఞలి కాంతీథా | 

ముసామాలతిదూ రాఏభి శీంకీ సనవారిణా | స్తహాదేవ్యాః 

కుమా ర్యాశ్చబర్పటస్యచవారిణా | వృణాళస్య శతా చోర 

యాళ్ళతావర్య్యార సేన సచ | ఛభావయిత్వావయత్నేన దివసే 
వసేష్ఫ క్ |! ఖీచేద్దుళూ దిగాసత్వం పర్పటోశీరమాగధి | $ 

గంధం శారి తేషాం సమాంశంసూత్ముణూర్జితమ్ | (దా 

తాదిక కపాయేణ సప్తథాపరిఫావయేత్ | ఛాయాయాం 

పరిశో చ్యూథ వట్యఃకారాశ్చణోభమాః | అయంచంద 

కళానామర సేళద।పరికీర్తిత। | సర్వపై త్యగదధ్వంసీ వాత 
సి వైత్యగ దాపహాః | అంతేర్భాహ్యా వమహాచాహా విధంసోయం 

మహారసః i గ్రమ్మకాలేకరత్మా_ లే విసేపే. పేణప్రశన్య కే | 

కురు గేనాగ్ని మాంద్యంచ మహాతాపజ్యరంహాశేత్ | శోవం 
మూర్భాంవార త్యాకు (స్రీ ణాంర _కంమహో(నవమ్ | జాగ్వా 

థోర రవీ _త్రంచర కృవాంతిం విశేషతః | మూతకృచ్యా)ణి 

సర్వాణి నాశయేన్నాత్రసంకయ:॥ 

తౌ, శుద్ధి జేసిన రషము కౌంతభస స్మ్రము అభ్రకభ స్మ్మము కుద్దిచేసిన గంధకము 

వీనిని సమభాగములుగ ఖుల్యములో నునిచి కాటుకతో స సమానము? మర్టి'ం-చి వీదప 
భదము్పెలు విరజాజి పువ్వులు గరి కె వేళ్లు మొగలిచన్ను సహాచేవి కలబందపర్చాట 

కము తామరతూండ్లు అడవిసదాప పిల్లి పీవర వేళ్లు అనువానిని శీతోదకములో [ప త్యే 

(ప్ర త్యేకములుగదం చి రసముతీని (పతిదానితో ఒక్కౌా_కదినము మర్దించి అందు 
నకు పర్పాటకము వట్టి వేళ్లు పిప్పళ్లు శీగంథము గూడపాల అనువానిని సమ 

ములుగ చూర్షము జేసీ కలిపి దీనిని (దాక్షపండు ఖర్లూరపండు పంచదార ఇప్ప 

శ సూతకం ఆామళ 'స్మృకమ్॥ రసము _ తా . మభ స్మము 



పీ త్తరోగనిజాన లతుణ చికి త్పాదయ: కిట? 

పువ్వు తేనెతవమీరి ముష్టిమధుకము అనువానిక సాయముతో 7 దినములు భాననజేనీ 
నీడ నెండించి శనగగింజలం లేసీ మౌతలు జేసీ యంవొకదానిని దీప దాతుపండు 

తేనె అనువాని యనుపానముతోడ 6 మాసములు శేవించిన సర్వపెత్యములు వాత 

వీ లేజనితరోగ ములు కడుప్రులోమంట వెలపట తాపము కడుదాహము అగ్ని నోంద్య 

ము కడుతాప పజ్వరము శోష మూర్చ అనువోగములను జా జీకెయల చూర్ణ యుక్తము 

గపాకముచేయబడిన నోఘృ తాను పానముతోడ గాని లేక-.మామిడి చెక్కరసములో 

సున్న పునీరు శి నూనెబొట్లు కలిపిగాని సేవించిన కసుమువోగములును ఖర్జూరపండు 

నేనె లేకగుమ్ముడుపండు తేనె అనువానిలో చేనితోగాని సేవించిన ఊర గ్ర్గత అ 

థోగతర_క్రపెత్యములును ర క్షవాంతులును మూర్చయు సర్వమూ్శత్ర కృచ్చ్రములును 

గుబులుగల పెత్యములును అస్థి సాాంవరోగములును హరించు, ఈ-చం[ దక ళారసము ర 

కవీ త్త్సముల వోేకడుచుటయందు కడు పసీద్ధి జెందియున్న ది, మణజియు నీరసము (శీ 

షృృశర త్క్కాలములయందు విశేషము (ప్రశస్త సంజు (మజియు దీనిని లవంగపు చూ 

ర్భయు క్షముగ జేయబడిన చిన్నంగిసమాలము ఇంగువ కరక్కాయి అనువాని కసా 

యముతోడాాని లేక శేలగంభము "పేల్చి నఇంగుప 'సెంథవలవణము మిరియాలు శొంఠి 

అనువానిచూర్ష ముతోడగాని లేక జీడిగింజల చూర్చ ముతో చగాని 6 నెలలు ఛతీంచిన 

గుబులుగ ల వెత్యమలు హరించు.) 

ర కవీ త్తమునకు చేణుషతౌదికపాయము, 

న్లో! చేణుష్మత్రో శీరముసాః శేశ్లీదాడిమ వాలు4మ్! 

కాాధో నాగరమి[శ స్తు ర_క్తపీ _త్తనిబర్హ ౯8! 

తా, వదురాకు వట్టి వేళ్ళు తుంగగడ్డలు కురు వేరు దానిమ్మ కౌయ కూతురు 

బుడమ వీనిని సమభాగములుగదంచి కసాయముకొచి అందు శొంఠి చూర్ల ము గలిపి 

పానము చేనీన ర_క్షసెత్యము హరించు, 

ర_క్టజి త్తమునకు అల క్షకల్పము. 

వో అల కకలశంతు (దం ర కవాంతి వారంఛ చేత్ ॥ 
౧౧ అనో బాట 

తా, లక్క తేనె కలిపి సేవించిన ర_క్షడెత్యము హరించు, 

రక్తపీ త్తమునకు కాకతుండ్యాదిచూర్థ ము. 

శో పుస్యాశ్కే కాకతుండ్యాస్తు మూలంగోశ్నీరఖావితమ్! 
య 



§48 బసవరాజీయ్ _ స ప్తి శుకరగే, 

ర క్రవాంతి పహారంపేయం (ప్రత్యహం నివ్మ-నివ్మ.కమ్! 

శా, పుష్యమోనక్షుత్రము ఆదివారయుకూడిన దినమునందు బండిగురిజవేరు 
ఇెక్కనుబెచ్చి చూర్జముచేని ఆవుపాలతో 7 మారులు భావనచేని (షతీదినము 

నిష్క_పమాణము సేవింపుచుండిన రక పి త్రము హరించు, 

ర క్షపీ త్రమునకు చందినాదిఘృతము, 

శో, చందనసారక పాయ విపకర్ప్తం శారిభయామధు కీన సుసర్చిః। 
య 

శర్మ రయ -మధుశేనచమి[శం శోణితపి తముపోవాతిసద్యః॥ 

తౌ. రక్షచందన కపాయములో సుగంధిపాల ఇప్ప పువ్వులు "నెయ్యి కలిపీ 

ఘృతపక్వముగాకాచి అందు శర్క_ర తేనెకలిపి సేవించిన తర్హ ణము రక్తవీ_ర్తము 

వారించు, 

ర_కపీ త్రమునకు, ఉళీరకాదిచూర్గ ము, 

శో ఉశీరం తగరంశుంఠి కంకోలం చందనద్వ్వయమ్ | 

లవంగం పీప్పలీమూలం తృష్ట్పైలా నాగ కేసరమ్। 

ముస్తామలక కర్పూరం తవశీీ రీచ పతకమ్। 

కృృషాగరుసమం చూర్ల 0 సిళాన్యా దవమాంకశ కమ్! 
ea కా శా 

ర_క్తవాంతింహృదసాపం నాళయ్ న్నాత్రసంశయః॥ 

తా, వట్రి వేళ్లు (గంథితగరము శొంకి కంకోలములు (శీగంధము ర_క్త చందనము 

లవంగములు మోడి పిప్పళ్ళు ఏలకులు ' నాగ శకేసరములు తుంగముస్తెలు ఊసీరికెపప్పు 

కర్పూరము తవటీరి ఆకుపత్రి కృష్ణాగరు దీనిని సమ భాగములుగదంచి చూర్హ ముచే 
నీదావికి రివ భాగము పంచడార గలిపి పిల్లి అడొగంత భతీంచిన ర క్షవాంతి తొ 

మ్ములోమంట నిస్పంశయముగ హరించు. 

ర కవీ _త్రమునందు పథ్యములు. 

శో ముద్గగోధూమమస్టికా శౌలీజాంగల జూమిమమ్! 
పక్వకూశ్యాండవత్తూర పటోలం తండులీయకమ్! 



పీ త్తరోగనిదాన లక్షణ చికి త్పాదయః, క£9 

(దాతా దాడిమ ఖర్జూరం భా(తీఫల ఘృళంమధు! 

(పద కేర కఫీ త్రేచ 'బధ్యవర్ల ఉదావాశః॥ 

తా, పెసరకట్టు గోధుమలు 60 దినములకు ఫలించిన వడ్లు' జాంగలబమౌాంస 

ము ముదురు గమ్ముడుకౌయ పొన్న గంటికార పొట్లకాయ చిజ్ణీకూర (దామపండు 

దానిమ్మపండు ఖర్జూరపండు ఊసీరి కెపప్పు ఆవునెయ్యి కసె వి ర_క్ష-పెత్యరోగు 

లకు కుసుమ రోగులకు పథ్యుకరంబులు, 

ర_క్హవీ త్తమునందు పథ్యము బు 

శ్లో! కట్వన్లు లవణమోారం మత్స్యేమద్య విదాహినః। 
మాపానిష్పావతిలజ కుళుత్ధ లభునందధి | 

(పదే ర_క్తపి త్తేచ వ్యాపథ్య మిలికథ్య తే ॥ 

తొ, కౌరము పులుసు ఉప్పు కారము మత్స్యములు మద్యము విదాహాకర ద 

వ్యములు మినుములు అనుముల ఆవాలు నూనె ఉలవలు "వెల్లుల్లి పెరుగ ఇవి రక్త 

చుత్యరోగులకు కుసుమతోగులకో ఆపథ్యకర౦బులు, 

మ్లపెత్య “లక్షణము, 

శ్లో! [ఆయుర్వేద అథాన్యల్సేం (పవశత్ష్యూమిసంటీ ప్తం సూక్తము త్త 

మమ్ | ఆయు ర్వేదోపవదే కేన్ని న్నాన్లుకి త్తంనిగద్యతే | విరుద్ధరు 

పాను వీదాహిపీ త్త (పళోవీపానాన్న భుజోవిదగ్గం | పీ శరన 

హీతాపచితంపు రాయ తేదవ్లుపీ త్తం (పవదంతి సంతతః॥ 

తౌ, ఇక ఆయు శ్వేదము నవ జెప్పంబడిన (పకౌరము ఆన్లపిత్ఫోత్స చ్రీని సంట& 

ప్త్రముగ వచిం వెద, విరుద్ధతీ రమ త్భ్యాద్యాహాధములు పులుసు విడావాకర| దవ్యయులు 

ఆనువాని సేవనవలన వన్షది బుతువులవలన పిత్తము (పకోవి వించి భుజించిన య 

న్నాదులు జీర్ణము గాక పులి 'తేనుపులు వచ్చుటయే అన్లుెత్యమని “తెలియవలయు, 

న్లో! అన్లూల్సికా చ్చిరో ర్రి జ్వరిత తనువపుః కోష్టు వృాఠత్కంఠ 
వా"స్పే ఏదో మూర్చా పీషాసాకఫ సహితవమిళ్ళామ్లు శేపో 

రసస్య | వాచాఘా)ణేన నతస్మి౯ జఠరముపగ తే చాన్లు వేమస్య 



కరే లిస్త0 బనవరాజీయే = సప్తమ 

వాంతి స్తీకా మోద్రార కండూ బహువిధపిీట కామందలా 

స్యాన్లుపీ ల! 

తా, తలనొచ్చుట జ్వరముగలుగుట శరీరము కృశించుట లోకడుపు హృద 

యము మెడ అనువానియందు తాపముగలుగుట చెమట మూర్చ దప్పీగలుగుట శే 

ప్మమును పులుసును |గొక్కు_ట కడుపులో చ్యాపించిన ఆన్లుపి త్రమువలన నోరు ము 

కు_ అనువానియందు పులుసు వెడలుట చేదు? పుల్ల గ తేనుపులువచ్చుట దురద పలు 

ఏధ పిటీకలు మండలములుగలుగుటు ఈలతణములుగల ది ఆమ్హ_పేత్యమని తెలియ 

వలయు, 

శ్లో! [మాధవనిదానే] అవిపాకక్షమోత్కేశ తిక్తామ్లూ ద్రారగార 

వైః | అరుచిఃకంఠళృడ్తాహా మోవామూర్భాః క్వచిద్భ,మః | 
తికాముకటుళోద్రార వ్వాసహృల్లాసతాపలృేట్ | (ప్రలాహఃకు 

వీరోగళ్చ పహ్యోమ్లుపి త్తస్య లత్ష.ణమ్! 

తా, అన్నము జీర్ణము గాకుండుట ఆయాసముగలుగుట శరీరము పగులుట చే 

దుగ పుల్ల గ జేనుపులువచ్చుట శరీరము బరా వుగనుండుట ఆరుచిగలుగుట కంఠము 

ఎండుట తౌపము మోహము మూర్చ జకానొకవుడు |భమగలుట చేదుగా పుల్లగ 

వగరుగ వమనము సేయుట క్యాస ఓకరగలుగుట (పలాపించుట కడుపులో కూలిం 

చుట ఈలత్తేణముగలది అమ్షు_పైత్యమని తెలియవలయు, " 

న్లో, [చికిత్సాసారసిద్దసంగహే] అఆమోడ్రాళాన్లువమనంశిరో ర ఏ 
ఆత $ భ్ చ్ చ రితంవపుః |! ఆమ్హపీ _త్తస్యలింగాని స్వేదతృస్టావిమూర్భ=మ్ | 

తత్క అచ్చిసా ధ్యం[పత్వ్యగ ౦ దుళ్ళ్చికిర్పం పురాతనమ్! 

తొ, పులిచేనుపులు గలిగి ఫుబునును (గక్కుట తలనొచ్చుట జ్వరము శెమ 

టదప్పీ మూర్చ గలుగుట ఈ లక్ష్షణములుగలది ఆమ పెత్వేమని 'తెలియవలయు, ఇది 

లేతగనుండిన కస్ట సాధ్య'సు ముదిరి వాత పిత్త 'శేష్మయుక్షంజై జ్వరయు క్షం 
చి యుండిన అసాధ్యము. 

ఊర్థ్వాధోముఖాన్లు కీ తమునకు ఉపచారము, 

క్లో! ఊర్థ్వాన్లపి "తేవమనం విశేచనమధోగతే! 



క్రి _త్రరోగనిదాన లతుణ చికిత్సాద చు! లిర్1 

సర్వ(తానశ నంశ స్తం నిరూవాంచ (పశస్యలే। 

క ఫవీత్తా(పశమనం యచ్చపానాన్న భేషజమ్!! 

తౌ. అమ్లుపి శ్రమ ఊర్ల ర్ల ముఖం బైన వమనమును అధోముఖుంబెన విరేచన 

మును ఊన్ధ్వాథోముఖం టై న లఘునమును నిరూాహవ _స్తీకర్మమును మణియు శేష ష్మృపీ త్తే త్ర 

రక్త కమనోపయు క పానాన్న సేవనను చేయించి దానిని బోకడవలయు. 

ఆమవ్హుకి _త్తమునకు సంజీవరసము, 

శ్లో! (సింయూరమణిదర్చణే) రసగంధక తావ్రుంచ కాంతభస్థ 
సవమూాంశకమ్ | మునలీరససంమర ర్స ఫ్రం కా చకుప్యాంవినిటీ, 

చేత్ | పాచయేద్యాలుకాయం శే దిషయామాు తేసము 

శీక్ | సిందూరం త్రీఫ లానోమ్యం శూరంలవణవ ంచకమ్ " 

హీంగుగుగ్గులువహ్నీ చ కంబేరాక్షశ్చటంకణమ్ | దీష్య[త 

యంచజాకిశ్ళ సూరణంవిశ్వేవత్సకమ్ శి గుద్వ మంతథా 

పుంఖీ వ్యా ఘీ త్రయపటోలకమ్ రాక్షుశీవ జవల్తీ చ కటభి 

శుర పీలుకమ్ | సనుభాగానిసుచూర్ణ్య ఖల్వమద్యేవినివీ. 

చేత్ | గృంజనకృంగ బేరస్య జంబీకరస్తృభావనా నిష్కాా 
ర్థంయధునా లేహ్యం యామేయామేచభవ్నీతమ్ | ఆమ్లపీ త్తం 

నీవాంత్యాశునర్వన్యాధివార ॥పరః కర్యాక్స్యా)౧పరి తౌ 

ణం సంజీవరఫ సడ త్తమ ॥॥ 

తా, శుద్ధి జేసిన దసము కుద్ధిజేసిన గంధకము తా (మి సయ కె కాంతభస సము 

వీనిని సమఫాగములుగ ఖల్వములోనుని చి "నేలతాట్నడ్డ నతో మర్తీంచి నూ 
(త్రలుచేని ఎండించి గాజుకుప్పెలోబోని వాబుకౌయం|త్రమున 2 గదూ+ములువండి సాం 

గకీతలమున దీసీ ఖల్వములోనుని చి చూర్లము చేసీ అందు సించూరము (తీఫలము శీ 

కటుకములు [తెమైురములు పంచలవణములు ఇంగువ కుద్దిచే నవీన మహిసాత్నీ గుగ్గిలము 

, చిత్రమూలము గచ్చపలుకులు శుద్ధిచే చేసిన వెలిగారము ఖరాసాని భీనుము మం చిషమ 

ము అజామోదము జా జికొయలం్ అడపికంద అడవి అల్ల ము కొ డిసెపొల మునగ 

నడ్డ కారమునగగడ్డములు వెంపలి వేళ్ళు చేలముల శేళ్ళు పెద్దములకేళ్లు రామములక 



కరం బసవరాజీయ్ _ స పమ కకరచ్నా 
వా లో 

వేళ్లు చేతిపొట్ల బలురక్క_ సీగడ్డ నల్లేరు ఒర గొమ్ము చేల గాలిమిడి గాడిదగడపరవే 

ళు అనువాని చూర్ణ మును (పత్యేక ప త్యేకముగ రస పమాణముకలిపీ మర్చించి వెల్లు 
ల్లి పాయలరసము అల్లము నిమ్మాపండ్లు ఆనువాని రసములలో 1పతీదానితో 8 మా 
ర్లు భావనజేనీ (పతిరగూామనందు అర్థ నిష్క_( పమాణము 'తేనెతో-నేనిలేక తమల 

పాకుతోేని ఛక్షీంచి ఉప్టోదకమును పానముచేసీన అమపైత్యమ (గ్రహణి అజీర్ల 
ము గుల్టుకూల మొదలగు సర్వరోగయలు శీఘీృయమగ హరించు, ఇది (పాణముల 

కకీంచుటచే సంజీవరస వానంబడు, (దీని సేవనవలన నీరువెడలకుండిన దొండాకుర 

సమును పానము నేయవలయు,) 

ఆనుపీ త్రమునకు పీ త్రభంజన” సము, 

[చరశే] పాగదంగంధకంతామం ముసలీరనమర్లి తమ్ | కాచ 

కుప్యాంవినిశీ ప ష్య వాలుకాయంగత కేత ఛా | పచేగ్భిమక్ళసం 

చూర్ణ ఖం ఖల్వమభ్యే వినివ్లీవేత్ | (తివిర౮ంపంచలవణం 

హింగుగుగ్దులు కుష్టకమ్ | కట్మతయంచతిఫలా గంధారీ 

జాతికద్వయమ్ | దీహ్ష్మత్రయంత్రిఫేంచ ముసొగబంవిమవ 
త్సకమ్ | వలాద్వయంచ సౌభాగ్యం కుబే రావహ్నిమరాల 

కమ్ | లిం్మత్రిణీఫల్మగంధీచ చూతందాడిమఖంపలమ్ | నమ 

ఛభాగాని సంచార్ద! 0 ఖల్వమ భ్యేవినివీ, సేత్ |! భావయేత్స 

ప్త్రవారంచ శృంగబేకరపీనచ | నిప్కా_ర్గంమధునా లేహ్యం 

యామేయామేచ _ భత్తయేత్ | ' అమ్హపి త్తం నివాంత్యాశు 
గవాణీచ వినశ్యతి 

తౌ, కుద్దిచేసిన రసము శుద్ధి చేసిన గంధకము తాళ స్మము వీనిని సమ'భాోగ 

ములుగ ఖల్వములోనునిచి చేల తా టిగడ్డల రసముతో మర్షించి మా|త్రలుజేనీ ఏండిం 
చి గాజుకుెప్పెలోబోని వాలు కౌయం| తేమున 2 రూములు వండి సాంగశీతలమున 

చదివి అందు ్రీకారములు పంచలవణములు చేతితోపాంగిం చిన ఇంగువ కుద్ధిదేనిన 

హిపాకీగ్టిలముచంగల్వకోష్టులు లికటుకములు (తాఫలములు గంజాయివీత్తులు జా 

అళాయలు జూపి కీమయు ఖురాసాని ఓనుమ అజామె నము పోస్తుక”య గస గసా 

లు నల్లమందు ముసాం(బము ఆతివసకొడీపెపాఠల ఏలకులు బొంత ఏలకులు శుద్ధిచేసిన 



క్స్ త్తరోగనిదాన లవణ చికి త్సాదయః, క్రిక్! 

జేలిగారము గచ్చపలుకులు -చిత్రమాలము చింతే తేయీనలు మయీసలములు కౌను 

మోడి మౌమిడిపప్పు దానిమ్మ కాయ అనువానిని 'సమభాగములుగ చూర్షముచేసీ 

కలిపి 7 మార్లు అల్ల ఫురనముతో భావనజేసి 4 నిష్కపమాణమును. (ప్రతిరూమున 

తేనెలో సేవింపుచుండిన ఆమ్షవిత్తమ్ముగహణి (ఛర్తి అజీర్ణము) హరించు, 

ఆన్లువి త్తమునకు లీలావిలానరనము. 

న్లో! (మూధవనిదాచే] శుద్ధసూత తధాగంధం మృతతా(మా[భ 
రుచ్యకమ్ | తుల్యాంశం మర్ష యేద్యామం రుధ్యా పాచ్యం 

లఘౌాఫవుకు | అతుంధా తీంచపధ్యాంచ క్రమవృద్ద్యా విపాచ 

యేత్ | జలేనాష్ట్రగశణేనై వా (గ్రాహ్యామష్టా వ శేషితమ్ | అనే 

నఖ వయే్ త్పూరం పకసూతంవు నఃఫునః | పంచవింశతి 

వారంచ తావతాభృంుగ శై ర్ల)నెః |! సంశోవ్య భతుయే 

(దావైః పంచగుంజంమ ధుఫుతమ్ | రసోలీలా విలాసోయ 
మాన్ల్లువి_త్తంనియచ్చలి | 

తా; కుద్ది జేసీన రసము శుద్ధి జేసిన గంధకము తౌ మభస్థము అభకభన్య 

ము సౌవర్చలవణము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి నిమ్మపండ్లరసము 

తో 1 రూము మర్తించి గాజాకుప్పెలోనునిచి లఘువులంబిడి. పిదప 1 భాగము 

గచ్చపలుకులును 2 భాగములు ఊనీరికెపప్యను రి భాగములు కర క్కాయలను దం 

చి వాని కెనిమిదెంతలు నీష్ళుబోని ఆస్టావ శేషముగ కపాయముకా-చచి యీ కహెయ 

ముతో 2క మాధును గుంటనలగరాకు రనముతో 25 మౌార్లను పెయాపధమును 
ఖుల్వములో మర్షించి ఎండించి చూర్ణము జేసి అందు ల్ గరిగింజలయెత్తులో గురిగింజ 

యెత్తు సిందూరము తేనె కలిసి సేవించిన క్షడుదుర్భ టమెన ఆన్లు ే త్యములు 

పహారించు, 

అమ్మపెత్వ్యమునకు (ప్రా కేశ్వరరనము, 

శ్లో! (రసఠత్నాకళే గంధొఖ రన మంసూతం వారాహీరనమ 
ర్లతేమి .! ౩ చకుప్యాం వినిమీష్వ ముఖంఖండే నరోధయీత్ 1 

పాచితంవాలుకాయం (లే దియామాం తే నముద్ధ శేత్ | సిం 

దూరంవత్పనాభంచ (తిఫలావ్యో 'వచితకమ్ | (త్రిమైరం 

పంచలవణం హంగు గుగ్గులు సీవ్యకమ్ | ఆఅజూావూదం చేంద 

12 



BET బనవరాజీయే - స ప్తమ ప్రకరశణే 

యవం పృథ|గసనమైర్యుతమ్ | అర్షకన్య (ద్రవేశైవ భావయే 
త్స_ప్రవారకమ్ | ద్విమాషమనుపానేన ద్విపలేనోష్టవారిణా | 
అనుపానవి శేషణ న్యంరోగా౯ొ వినాశయ్త్ | అభిన్యాసం 

చామ్లవి త్తం [(గహణీపొండు గులుజిత్ | కాన శ్యానంచస్లీ హం 

చ జ్యరాతీసార మేవచ | వాతశూలంచ మందాగ్నిం సర్వజ్వుర 

వినాశక, | కుర్యాత్చా )ణపరి[_తాణ మయం (పా ణేశ్వరోరనః | 

శతా, కద్ది జేసిన గంధకము అభ కళ స్మము శుద్ధి జేసీన రసము వీనిని "సమభాగ 

యులుగ ఖల్వములోనునిచి చేల తా టిగడ్డల రసముతో మర్దించి మా త్రలుచేనీ గాజు 

ల కుప్పలోబోసి బలపపుబిల్ల చే దాని మూచిని మూసీ వాలుకౌయం|తేమున 2 రూ 

_ ములు వండి సాంగశీతలమున దీనీ ఖల్వములోనునిచి అందు సిందూరము శుద్ధి చేని న 

నాభి త్ఫలములు (తీకటుకములు చిత్రమాలయు (త్రీకారములు పంచలవణములు 

ఇంగువ శుద్ది చేనిన మహీంసాక్నీ న్యులము కీమము ఖురాసాని కీమము కొడిసెపాల 
అనువానిలో (పతీదాని చూర్లమును రసమెత్తును కలిపి అల్ల ప్రరసముతో 7 మార్లు 

ఛావనచేనీ & మాషములయెత్తు తేనెతో సేవించినను లేక తమలపావలోనునిచి భ 

మీంచి చేరెడు ఉష్టోదకమును (తౌగినను అభిన్యాసము ఆమడుక్యయు (గహిణీ 
పాండువు గుల్ముయ కాసళ్వాసలు పీ హరోగము జ్వరాతిసారము వాతేకూలలు అగ్ని 

మాంద్యము. 'సర్వజ్వరములుహరించు ఇది (పాణముల రశీంచుట చే (పా కేళ్యర రస 

మని జెప్పంబడు. 

ఆమ్ల పై త్యమునకు మహా ప్రాతేశ్వర రసము, 

శ్లో! (శారీశే] గంధకాభ)ంనమంసూతం వారాహీరన మర్షితమ్ | 
హంసపాదిర సేనాపి మర్షయే_త్తి)దినంమృదు 1 కాచకుప్యాం 
తశేఖీపా ర తన్ముఖంవ నిరుద్ధ్య ద | పాచమేద్యాలు కాయం 

(తేతథాయామ చతుష్టయమ్ | సాంగశీతల మాడాయ మర్ష 
యేడేభికావడై ః | పంచకోలంచ (త్రియోరం జీరకద్భయ దీష్య 
కమ్ |! మరిచా౯ళ పంచలవణం గుగ్గులుంచ విపద్యయమ్ | 

(గ్రిజాతేకంలవంగంచ వరారాస్నా శ్వగంథికా 1 జంబీరార్ల)క 
భృంగాణాం రసై నృంమర్షయేత్పృథక్ ! న_ప్పకా [తంతతో 
గుంజా(పమాణం వటకీకృతమ్ | తత్త |ద్రోగేను పాచేన సేవయే 



పిత్తరోగనిదాన లవణ చికీత్పావయ।ః. + కరక 

తృర్యరోగజిత్ | సన్నిపాత మభిన్న్యాసం ధనుర్వాతం చ 

తాం(దికవ్ ॥ కాన సశ్యాసాగ్ని మాంద్యంచ పాండు కామలి 

ఫీనసా౯ా | కోఫంగుల్లు తథార్శాంసీ శుయంచ (గహిణే 

గదాక్ | జ్యరకుష్ట (పమేహంచనాశ యే న్నా(తన నసంశయః | 

సర్వేషాం పి త్తరోగాణాం మహా (ప్రాణేశ్యరోరనః॥ 

తా, శుద్ధిజేసిన గంధకము అభ కభస్మము కుద్ధి జేసిన రసము వీనిని సనుభాగ 

ములుగ ఖల్వములోనుని చి చేల తౌటిగడ్డల రసము హాంసపాొదియాకు రసము వీని 

తో 8 దినములు నున్న గమర్షించి గాజుకుప్పెలోనునిచి దాని మూతిని మూనీ వా 

లు కె యం [తమున 4 రూములు వండి సౌంగశీతలమున దీనీ అందు పిప్పళ్ళ మో 

డి చెవ్యము చి త్రమాలము వొంఠి సర్జ కరము యవకారము టంకణకారము జీలకజ్ణ 

నల్ల జీలకజ్ఞ కీమము మిరియాలు పంచలవణములు శుద్ధి జేసిన మహీసా*కీ గుగ్గిలము 

కుది జేసీన నాభి అతీవస లవంగ పు చెక్కు ఏలకులు లవంగష టి లవంగములు తీ 

ఫలేములు దుంపరాస్నము డొమ్ముడొ లుగడ్డ అనువానిలో (పతీదాని చూర్భ మును రచ 

మునకు సమముగ కలిపి నిమ్మపండ్లు అల్లము గుంటగలగర అనువాని రనములలో 

(ప్రతిదానిళొ 7 దినములు మర్చించి సరిగింజం తేసి మాతలు జేసీ అనుపాన విశేష 

ములతో సేవించిన సన్ని షాతము అభఖభిన్యాసము ధను ర్వాతము తౌందికసన్ని ౩ ఇ 

ఇాసలు అగ్ని మాంద్యము పాండున్సు కౌమిల పీనసము శోభ గుల్మము మావవ్యాది 

శయరోగము (గహణిజ్వరము కష్టువు (పమేసాము ఆమ పెత్యయు "మొదలగు సర్య 

ెత్యరోగ ములు హరించు, 

న్నుపైత్వమునకు రనభస్మాదిక ల్పము, 

న్లో | మృతసూతార ,-లోహోనాం తుల్యంపథ్యాంవిచూర్షి యేత్ | 

మూపత్రయంలి హేళ్డై (చేణామ్లవి త్త ప్రశాంత య్॥ 

తా, రసభస్మము తామభన్మము లోహభ స్మృము ఇఓ దినుసు కొకొ_క 

తులము కర'క్క_యలు తి తులములు ఇటుల చేకముజేసీ తే లోకలిపి 8 మాపు 

ముల యెత్తును సేవించిన ఆన్లుడెత్యేము హరించు, 

మృపెైత్యమునకు అభ కొదిక్ ల్పము, 

న్లో మృతాాభక ంమృతంలోసహాంతెై (జేర్లి హ్యద్ది గుంజకన్ | 



కళ్ . బనవర్దాజీయే = న_ప్పమ ప్రకరణ 

ఫల[త్రయంపటోలం చతిక్తా గ్షక్యాథంసితాయుతేమ్ [ 

ఆన్లుపి_త్తహరంచాకోపి బే చృర్చింజ్వరంజయేత్ | 

తా. అభ్రకభస్మము లోవాభస్తమ వీనిని -కేనెతో చేవించినను లేకి (త్రిఫల 

ములు చేతిపొట్ల కటుకరోహిణి వీనిని కపషాయముకాచి పం-చదారకలిసి తౌగినను 

అమ్లుపయిత్యము ఛర్డి జ్వరము శ్రీ ఘయగ హారించు, 

అఆన్లుపైత్యమునకు 'తామాదికల్పము. 

శ్లో! మృళతాామంచై కగుంజం మధునానహాభక్షుయెత్ |! 

(దావాంపథ్యాంగమంఖా తే న్గుథు నాచాన్లువి త్తజిత్ | 

తౌ, గురిగింజంక తామభస్మృముగాని "లేక (దాతపండు కరక్కాయ 

ఆనువానిని 'సమముగ చూర్భము  చేనీగాని “తే'నితో సేవించిన ఆమపయిత్యము 

వాదించు. 

¥ ఛర్జి నిదానము. - 

శ్లో [అయున్వే దే] దుమ్పైష్టో మై: ప్పథక్పరై పర్భీళ త్వాలోకనా 

దిఖిః | ఛర్జయఃపంచవిశ్ఞేయా స్థాసాంలతగాము చ్య తే | అతి 

డ్రవైభతిస్ని గై రహృదై రర్లవణై రవి | అశాలేచాతిమా కై) 

శ్చ తథాన్నాతై @ వ్రశ్చోభోజనై | (క్రమాద్భయా దధో 'ద్వేగా 

వజీక్షాత్మృమిదోవతః 1 నార్యాళ్చాపన్న నత్వాయా _స్పథాలి 
(దుతమశ్నళశ త్రః॥ | 

తా, కడ్నుద్రనము న్నిగ్ధమునగల పదార్థములు మనస్సుకు ఇంపుగాని పదార్ధ 

ముల లవణప దార్గములు ఆశువాని సేవనవలన ఆకౌలభోజనములేక అధికభోజనము 

లేక శరీర పకృతి కనుగుణ్యముగాని భోజనము అనునానివలన (శ్రమ భయము దుఃక్షు 

ము అజీర్ణము |క్రిమిదోషము గర్భిణీ శ్ర్రీలకుగలుగు నర్భపీడ అతీతీవభోజనము అను 

వానివలన చాక పీ తే శ్రేష్మములు (సకోపించి వాతళరి పి తఛరి ఆరోచకశళర్తి అ 
0 ౧౧ = ద -౨'ది య 

గంతుకఛరి అను ర్ విధ చర్దుల గలుగం జేయు, 
దకాటాడాందలాలు + అకా లుడానాు చా. 

* అన్నవానాదులయందు ద్వేషముకలిగి వమనం పగుటయ్ే ఛర్జిగోగమనం బడు, 



పి'త్తరోగనిదాన లతణ చికిత్పాదయః, వర? 

ఛర్చిపూర్వ రూపము . 

శో హృల్లాసోద్దార నంరోథా పసే కోలనణ_స్తనుః | 

చ్యహోన్నపాచేచ భృశంవమోనాం పూశ్వలత.ణమ్ | 

శా, ఓకరగలునుట తేనుప్రలువచ్చుట మలమూ త్రము వెడలకుండుట నోట 

నీరు గారుట నీరు కొంచము వుప్పగనుండుట అన్న పానమలయందు మిక్క_టముగ 

జ్యేషమునలుగుట ఈలతణములవలన ఛర్చి రోగము జనించునని తెలియవలయు, 

ఛర్ణుణయందు సామాన్య|ోపచారము. | 

న్లో అస్యాంచలం ఘ యేత్ప్చూర్వం ముహుః కార్యం విరేచనమ్ | 

శా, పెజెప్పబడిన ర్ విధ ఛర్జులయందు తబుచుగ లంఘమును విచేచనము 

ను చేయించవలయు, 
వాలే ఛర్షి లతుణము, 

శ్లో! (ఆయుర్వే బే] ఛద్దిర్భ వేత్కృప్ల కపాయ ఫేనై ర్టుహుర్ను 

హుళ్ళూలక కుకీ దావా |! వాతోద్భ వాంఛర్ల్డి మిమాం(బు 

వంతి వ_క్షే) చకోపోశి నిముఖ్య వై ద్యాః 

తా, నల్లగ వగరుగ నురుగుగ (గక్కూట పలుమారుళూల కడుపులో మంట 

౫లుళుట నోరుయుండుట ఈ లకుణములుగలది వాతీఛర్జి యని అశ్వినీ దేవతలు వచిం 

చేదరు, 

స్టా ళు ॥ 

శ్లో! మూర్చాపిపాసా ముఖశోపనీర్ష తాల్వవీనంతాప భయో? 

మాంర్డః.! పీతంఛృశోష్ణం హరితంనతిక్తం ధూమంచ కి 

నవమేత్సచాహమ్ || 

తా, మార్చ దప్పిగలుగుట ముఖమువాడియుండుట తల దవడలు “సేత; 

లు మండుట అజ్ఞానము (భ్రమగలుగట పచ్చగ కడువున్నముగ ఆకుపసరు వరే య, 

వగర్గుగ ఊదావర్భముగ దావహయు క్షముగ (గక్కుట ఈ లతుణములు గలది “పెక 

ఛర్తి యని తెలియవల యు, 



కరర బనవరాజీయే - న పమ ,వకఠశ్తే వు ర్త 

నో [సిద్ధసంగ హే] వాంతోరుణోయ |త్రవర్ల ః వీచ్చిలః పూతినీత 

లః | శ్రేష్ట ఛర్జి వికారోయంమునిభిః పరిక్షీర్తితః | 
తా, ఎజ్జగ బంకగ దుర్తంధముగ చల్లగ వమనంబగుట ఈ లత్షణములు 

గలది శ్లేష్మ ఛర్చీ యని తెలియవల యు, 

ఛర్జి రుచి లశుణము, 

క్లో! హ్నచూల పీడనయుతం వమనేన వీతాత్న్సడా హశోపబహు ల్స్! హృచ్చ్యూ ర్తౌత్సృడై 
ళం సతతం (పలాపః శ్లేప్మాధికం హ్యారుచిక రం పమిరోగే 

తునె వర కామోహజడశతా గురుకంపనంచ | 
౬ €౫ 

తా, పీ_త్త పకోప్పయమవలన వమనం బె అభొమ్మునెచ్చుట దప్పిగలుగుట బెల్లి 

పడు శరీరముమండుట కోవ కడ పలాపము శే హ్మాధిక్యయు అరుచిగలుగుట ముఖ 

ము వెల్లబోవుట మోహము జడత్వము మిక్కుటముగవణుకుగలుగుట ఈలక్షణములు 

గలది ఛర్జి ఆరోచకమని తెలియవలయు. (ఛక్షి రోగము (తీదోషలతణయు కంబు 
గనుండిన అసాధ్యము. ద్యంద్యల క్షణయు క్షంబుగ నుండిన యాప్యము, ఏకదోపషలతు 

ఇయు క్రంబుగ నుండిన సాధ్యము.) 

ఆగంతుక ఛర్జి లవణము, 

శ్లో! బీభత్సజాదా పృదజాఒమజాచ యా౭.సాత్ఫ్యజూవా కృ 
మిజాచయాహి | సాపంచ మాతాంచ విభావయీత్తు దోషో 
చ్చ ఛయేకైవ యథో క్షమాడాొ | 

తా, రోత పదార్థ దర్శనము వేవిళ్ళు అజీర్ణము శరీరమున - కనుగుణ్యము గాని 

భోజనము గర్భస్థ! క్రిమలం అను సీ 5 కౌగణమలవలన చాతౌదిదేోపములు (వకో 
వించి 5 ది యగు ఆగంతుక ఛూ ని గలుగం జేయు, మణియు దీనియందు వాతోౌది 

ఛ్చి లక్షణము లే గలిగియుండు, 

అసాధ్య ఛర్షి లతణము, 

న్లో[ విల్సే్యదమూ(శ్రాంబు సహానివాయుః (ప్రోతాంసినంరువ్యయ 
దోర్ధ్వమేతి | ఉశ్పన్నదోపున్య  నమాచితంతం దోనము 



పిత్తరోగనిదాన లక్షణ చికిత్సాదయ్యః, 859 

దృవనరన్యకొష్టాత్ | విణూ (తయో _న్తత్సమగంధ వర్షం 

తట్ శ్వాసకాసార్తి ర్తి యుతం[ప్రనక్రమ్ । (పచ్చర్లయె దుష్ట 
మీహాఖి:వేకా _త్తయార్షి రి తశ్చాళు వినాశ మేలి! 

తొ, వాయువు పురీషము స్వేదము మూత్రము ఉదకము అనువాని వహీంపు 
చుండు (సోతస్సుల నడ్డగించి ఊర ర్భ ప్రముఖం బె మలమూాత అమానగంధ వర్షములు 

గలదై దప్పిని శ్య్వాసమును దగ్గును “లుగం జేయునదియై నరునియొక్క కోష్టు 

లోనుండి వేని కఫమును గాని "క పీ పీత్తమును గాని పలుమారు కడు వేగముగ వమనం 

బగునటుల జేయు చున్న యది, ఇట్టి వమనముచే పీడితుడుగ నుండువాడు కడుకీ!ఘ 

ముగ నశించు, 

వాత ర్ల్షియందు ఉపచారము, 

శీరోదకనమాకీ తా ఛర్లి ర్యా కేనసంభవా | 
న సై ంధవంపి బేత్పర్చి ర్వాత ఛర్ది నివారణమ్! 

తా, పాలునీళ్ళు పమపువర్శము పీనినలె వనునంబైన వాతఛర్షియని తెలియ 

వలయు, ఇది నివృ_లీంచుటె "నెయ్యిలో సెంధవలవణమును కలిపి నేవింపవలయు, 

వాత ఛర్ది కి విళం గాది'మార్ల ము. 

శో విళంగంసె ంథవేోచేతం సౌవర్చలకటు (త్రయమ్ | 

భతి యేన్ధధునా మై వ వాత ఛర్ది భిదంజనః॥ 

తౌ, వాయువిడంగములు సెంధవలవణము  సౌర్చలవణమయు (తీకటుకములు 

వీనిని సమభ్లాగములుగ చూర్లముచేనీ తే నెతో సేవించిన వాత ఛర్చి హరించు, 

వీ తఛరి యందు ఉపచారములు, 
౨వ 

ఆయుచేం చే] చందనంచాజ్మా।|తంచ నియోజాావులే | స్ K § 
రే | పిబేన్నాతీకసంయు క్త కం ఫి తృఛర్లి ఏవాశనమ్॥ 

తా, అక పమౌణము (శీగంధములో ఉఊసిరికెరసము "తేనె కలిపి సేవించీన 

మెత్యశర్థి బారించు, 
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శ్లో హరీతకీనాంచూర్చంతు లిహానాావీకనంయుతమ్ | 

జ్ త్ అ అథోన్హ్వ్యచక్ళ తెదో పె. ఛర్జి స్టే చవినళ్యతి! 

తా కరక్కాలపొడిని తేనెతో భక్షీంచిన ఊర్గ్వాధోగక దోషములు 
పత్సచర్థి సహూరించు, 

కఫఛర్దికి పిష్పల్యాది యోగము, 
న్లో కఫాన్ని తాయా౧పవనోర్టితాయాం నపిప్పలినర్ష ప నింబతోయ 

మ్। సె కథా మైంధవసంయు క్షం ఛన్హ్యాంక ఫామాశయకో ధ 

నంతత " 

తా, పిప్పళ్ళు ఆవాలు సైంథవలవణము వీనిని సనుభాగములుగ జూర్ష్మము 
చేసీ నుంచి వేప చెక్క రసముతో సేవించిన శేష్మ వాత ఛర్ది హరించు, మతీయునిది 

య 

కఫమును ఆమాశయమును శోధించు, 

క ఫఛర్షి యందు కపితాదికల్పము., 

కొ. [ఆయున్వేదే) కపి త్తంమాలతీషత్ర పిప్పలీమరిచాన్వితమ్ | 
శ్షర్క.రామధు నంయు క్షం నేవ్మఛర్చి యుతోజనః॥ 

కౌ, వెలగాకురసములో జాజిపువ్వు పీప్పలి మిరియాలు అనువాని చూర్ణము 
ను పంచదారను తేనెను కలివీ చేవించిన కఫఛర్లి హరించు, 

శ్లో! (శారీశే] మధునామాతులు-గంచ లాజపిప్పలి కాన్వితమ్। 
కవిస్ట ంరజనచూర్లం కఫఛర్షి విశాశనమ్॥ 

తా, పుల్లమౌది ఫలపు పండ్లరేసము పేల పుసత్తు పిప్పళ్ళు వీనిని తేనెతో గాని ' 
"లేక 'వేలిగపండ్ల గుజ్జులో పసఫు చూర్లయును కలిపిగా సేవించిన కఫచర్ది హరించు, 

పంచఛర్దులకు పూర్ణ చం(గోదయ సింధూరము, 

న్లో (సిం ధూరమణిదర ణే) తుల్యంతుల్యంరనంగ ంధంఖల్వ్యమ భ్యే 
వినివీవేత్. | కపిళ్తేమూలసా రేణ మర్ది తంచదినత్రయమ్ | 
వట కాంఛాయయాశుప్మా_౦భాండమ ఖ్యేవినివీ సేల్ | కాచ 
కుప్యాంవివిశీ ప్య వాలుకాఖిః (పపూరయీత్ | దీనాగ్న్నాచ 
ద్యపజ్యాషుం సాంగశీతంసముద్ధ "శీత్ ॥ కవితే మూలసా న 
(ల్రిదినం మర్షయే తృ_9మాత్ో | బిల్వమూల కపాయేణ 
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మర్ష యే_త్త్రిడినంపునః | చాతుర్రాతకకర్పూర లవంగకుసుమూా 

న్వితం| సర్వంర ననముం చై వ మేళయితథ చూర్షకమ | 'లాజు 

చూర్ల సితామి (శం మధునానహసేవయేత్ |! వల్లద్యయమి 

దంసూత నమన స్తంభనం తభా | కాసాదిపంచ ఛర్చనాం 

ప్యూరు చేన్నాశక_నృథా పృూవో/గంసర్య భంగంచ మందా 

గ్నించ నివారయ్ిత్ | సూర్హ్ణచం(డో దయోన్నామ నిర్హిలే 

ళ్యూలపాణినా! 

తౌ శంద్ధి చేసిన రనము శుద్ది చేసీ నగంధభకము వీనిని సమభాగములుగ ఖలష్టియ 

'నునిచి జలగ వేళ రసముతో తి దినములు మించి వటికములుచేసీ నీడ నెండీంచి 

జుకు ప్పెలోనునిచి కుండలో నినుకబోసి దానిైపెకకసప్పనుని-ి 12 భూములు 

గాన్ని తోవండి సాంగళశితలమున దీనీ చూచిన యది సీందూరించు. పిదప దానిని 

సములోనుని చి వెలగ వేళ్ల రసముతో 8 దినములు ,మా లేడు వేళ్ల కహాయముతో తి 

' ములు మరల మర్దించి అందు వీందూరమునకు నమముగ ఏలకులు * లవంగపు 

క్క 1 ఆకుషత్రి నాగశకేసరములు పచ్చకర్పూరము లవంగములు అనువానిచూర్ష్మ 

ను కలిపి 2 వల్లముల|పమాణమును పేల పు'సత్తు పంచదార తేగెవీనితో సేవించిన 

ునముకాసశ్వాసములు పంచచర్లులు అరు చిష్చూ[ దోగము స్వరభంగము నుందాన్ని 

రించు ఇడియ కూలపాణీచే నిర్మింపబడిన పూర్ణ చం|దోదయ సిందూరము, 

ఛర్దులకు ఊషణాదచూర్ల ము, 

న్లో! ఊషణా చకపిశాల త్వగేలాపత్రకంనమమ్ 

నజు(ద్రంచ రసోరాగ స్పప్తై తేఛర్షినాశకాః. | 

తా. పిప్పళ్ళు వెనగపండ్ల నజ్ఞు తుంగయుస్తెలు దాచన చెక్క -వెలకులు ఆకు 

త్రీ సిందూరము అను నీ 7 (దవ్యముల జూర్మముచేసి తేనెలో. సేవించిన వాంతి 

ారించు, 

ఛ్ రులకు లాజాదికల్సము. 

న్లో॥ లాజచూర్షంసితాయు_క్షం సిందూర ంమధునాసహాః | 

లిహ్యాత్సకలరో శేషు చర్చి స్తేనవి శశ్యతి | 

ఈ ఇదే దాచీనచెక్క_యనియు జెప్పంబడు, 

{ ఇచే లవంగపతియని యు జెప్పంబడు, 
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తా, శీల పుసత్తు పంచదార సీందూరిము వీనిని తేనెతో సేవించిన సర్వ పైత్య 

వికొరములు వాంతి వరించు, 

నర్వఛర్జులకు బిల్యాది లేహ్యము. 

క్లో (తింశత్సలం బిల్వమూల మర్ష కుంభాంభ సాపచేత్ | అసఫ్ట్య 

ఛాగావ శేపేన్మి౯ కషాయమవ తారయీత్ | (త్రిశత్పలంగు 

డంద త్వా కించిత్సక్వంచ కారయేత్ | త్రిఫలంశృంగి శేరన్య 

మరీచస్య చతుప్పలమ్ | వీప్పల్యాః కుడవార్ష ౦చ చవీనాయా 

(పకుంచకమ్ | ముష్టి ంతాళినషత్రస్య ముష్ట్యర్గంశే సరస్యచ | 
ద్భిపలంపిప్పలీమూలం చితకన్యపలం తథా | పృథ క్షి? జాత 

కంపో వ కర్షంజీర పలద్వయమ్ | చూర్షంతస్మి౯ా వినివీప్య 
యుకాపఫుపష్పరనంశత్నీ సేల్ ఏతద్భిల్వాదికం లేహ్యం నర్వఛర్షి 

నివారణమ్ |! హృ |శోగ కామిలాగుల్మ (గ్ర హణ్యరుచివీననమ్ 

హిక్కాకాస క్రిమిశాాన ప్లీ హానాహగరామయాక్ | అర్మాం 

సి పాండురోగంచ హన్యా త్మా_ లేనిపే.వితః | 

ఈ, 80 'పలములు మౌ నేడు వేళ్ళను చిదియ గొట్టి 1 భాండములో వె చితూ మె 

డునీళ్ళుబోని 8 వభాగముగ కహాయముకాొచి అందు బెల్లము శీ0 పలములుకలివిచిక్కం 

గకౌచి వీదప యందు శొం ఠిచూర్ష ర పలములుమిరి యాలచూర్ష ము 4 పలములుపిప్ప 

లిచూర్లము 2 పలములు చెవ్యపుచూర్లము 1 పలము ఆాళిసెష్టతీచూర్మ ము] పలము 

నాగ కేసరముల చూర్ష శే పలము మోడిచూరక్టయు 2 పలములు చి త్ర యాల చూర్జ యా ప 

లము ఏలకులచూగయ ] పలము లవంగపుచెక్క_చూర్లయు 1 పలము ఆకుపషతిక 
॥ ta ac) 

చూర్ణము 1 పలము జీలక జ్ర మార్జమయు 2 పలములవై చి బాగుగ కలియ బెట్టి కిం చిడుప్ల 

మగనుండు సపుడందు తేనెబోసి బాగుగకలిపి యథో క్షకౌలమున శేవింపుచుండిన 

సర్వచఛర్జులుహృ (దోగము కెమిలగల్మము |గహిణిఅరుచి పీనసము ఎక్కిళ్లు కౌసము 
(క్రిమిరోగము క్వ్యాసము ప్తీవారోగము కడుపుబ్బరము విషదోమము మూల రోగము 

పాండువు హరించు, 

నర్వఛడ్డులకు లఘుబిల్యాది లేహ్యము, 

న్లో! బిల్వాన్దా ఢకమంభసోర్భకల శేవక్వా చతున్ధాంశకమ్ | 
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తస్పి౯ జీర్ణగుడంచహాడ కపలం మి|శ్రీకృతంచూర్జి తమ్ | 

కస్తాంశంఘనథాన్యజేరకతృటి త్వక్కే. నరత్చూూషణమ్! 

నీథంచర 6 ర్హ్టరుచి(ప్రసెకశమనం శ్వాసాన్ని మాంద్యంజయేక్ | 

తా, 52 వలములు మౌ నేడు వేళ్ళనుదం చితూ మెడంసీళ్ళు బోన్ ర్ వభాగముగ 

కషాయము కౌ-చి అందు (పాత బెల్లము ]6 పల ములుక లిపి లేవ్యాపక్యముగ కాచిఅందు 

తుంగమున్తెలు కొతిమిర్లు జీలకజ్ఞ ఏలకులు దాచినచెక్క_ నాగశేసరము (త్రికటుక 

ములు అనువాని, చూర్ణ గును దినుసుకు 1 పలము చొప్పన వైచి బాగుగక లియ బెట్టి 

సేవించిన సర్వవాంతులు అరుచి ఎల్ల ప్యడు వేట నీరుగారుట శ్వాసము అగ్ని మౌం 

దము హరించు, 

ఛర్జులకు కృ స్తాదికల్పము, 

నో కృష్ణాలాజక పికైమ్లు కోలమడజ్డాత్రిజాత కై g | 

వాసాపుప్సోద్భవంవారి గుడూచి కాండజంజలమ్ | 

నక దస్సాధితో యాగ సృర్వచ్చర్చి నిబర్హ్య eal 

తౌ అడ్డళర పువ్వుల రసములో గాని లేక తీప్ప ప్ర రసములోగాని పిప్పక్ను 

“పీల పుస త్తు చెలగగుజ్జు రేసపప్పు ఏలకులు లవంగ పుచెక్క.. అకుప పత్రీ అనువానీ 

చూూర్జమును తేనెను కలిపి సేవించిన 'సర్వఛర్దులు హరించు, 

భర రులకు కారా ్పసాస్థిక ల్పము. 

iN కార్పాసాస్థితృటీకృ హ్లా రాజచూ;శ్థేనశర్క_ రామ్ | 

లీహాచ్చర్సీ వినాశాయ రహన్యమిదము త్తే తమ్! 

తా, (ఏ త్రిగింజలపలుమలు ఏలకులు పిప్పళు ఎ ఫపీల స్రపీండి వీని చూర్ణ మును 

సమభాగములుగ కలిపి జీవిం-చచిన ఛర్చి హరించు, ఇది రహస్యమైన (క్రియ, (-తెల్లని 

జున్నువలె వమనంబగుచుండిన శుద్ధిచేసిన వారిదళమును ఆవువెన్నతోనూరి వస్త్రము 

నకు పట్టించి వర్తి జేసీ దిపము ముట్రించిన యందు తెలము (సవించు, దాని తమల 

పాకుయందు శేపనముచేనీ భతీంచిన తెల్ల నిజున్నువలె వమన ౨బగుట హం౦ంచుఎ 

ఛర్జులయందు "లేపనము, 

కే.॥! నెమలియీకమసియిసు విమలముగను 
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వసు(ధ జెంగల్వ్య (కోష్టువు మసియుంగూర్చి! 

గవ్వబూడి దెదే నెయు. గలివీకంఠ | 

మ౦ందుంబూసినవాంతులు మానునపుడు! 

ఛర్లియం దనుపానములు, 

వో! (నిత్యనాధీ యే] జాతీవలవంగ కంలాజమథు శర్మ రామధు | 

పథ్యాగుళూచి కాసత్వ మేలావై కాంజికంతథా | 

మాతులుంగం కవి ల్భేంచ బిల్వమూలంక రంజకమ్ | 

ఏశానివాంతినాశాయ రనరాగానుపానత;॥ 

తౌ. జాజికోయలు లవంగములు పేలాలు యప్రిమధుకము పంచదార తేనే 

కర కౌ.యలు తిప్పసత్తు ఏలకులు కలి మాధీఫలరనయు వెలగపండు మొనశేడు వేరు 

కానుగ చెక్క వీనిని సిందూర సేనన కాలంబున ఛై రోగములయందును పానము 

లుగ నునిచికొ నవలయు, 

ఛరులకు వలాదిమార ము, దె ణ 

శ్లో! వలాలవంగ గజేకేసరకోల మజ్జాలాజ ప్రియంగు ఘనచందన 
* పిప్పలినామ్ 1 చూర్మంతథాచమకథునా నవాసే సేవ్య మాన 
ఛర్జింనిహంత కఫ మారుత పి పి త్తజా తామ్! 

తా, ఏలకులు లవంగప తి నాగశేసరములు ేగుపలుకులు పేల ఫుసత్తు (పేంక 

ఇమ తుంగముస్తెలు చందనము పిప్పళ్ళు వీనిని సమభాగ ములుగ -చూర్షముజేనీ తేనె 

తో సేవించిన శేష ష్మవాత పేత్తములవలన జనించిన ఛర్జి హరించు. 

ఛర్జ్యరోచకమునకు కుస్తుంబరీ లేహ్యము, 

శ్లో! ఘృ లేకు స్తుంబరీచూర్ద్ణం పాచయేచ్చర్క_రాయుతమ్ | 
ఏలామరి చసంయు కం ఖా దేదరుచివాంత యే! 

శా, కొతీమెర్లు ఏలకులు మిరియాలు వీనిని సనుభాగములుగ చూర్లముచేనీ 

పంచదార వెయ్యినలివి లేవ్యూపక్న మగవండి' సేవించిన అరోచక ఛర్చి హారించు. 

శ చం(దహో పక్ 1 చూన్చేకృతం - పచ్చకర్పూ రము, 



వి త్తరోగ నిదాన లతు.ణ చికిత్సాదయః, 065. 

ఛరక్ష్యరోచక హార యోగములు, 

శో॥ [మాధవనిదాశే] భ్రష్ట కుస్తుంబరీకంచ , నిస్తుషం శర్క_రా 

యుతేం |! ఖా బేదరుచి ఇాంత్యర్థ వూర్షకంవానమావీకమ్ | 

శౌ, పొట్టు వీనస్ వేయిం చిన కోతి మెర్ల చూర్ణములో పంచదారగలివీ సేవించి 

నను లేక అల్ల ల పుముక్కలు' తేనెలో నాన బెట్టి భకీంచినను అరుచి ఛర్ది హరించు, 

ఛర్ష ఫ్రరోచ కమునకు ధాన్యక లేహ్యము. 

శ్ఞా! థాన్యకంజీరకసితా ఘృతమగ్నివి పాచితమ్ | 
అరుచేర్షో షశమనం వాంతిపి_త్తవినాశనమ్ | _ 

తా, కొతి మెర్లు జీలకజ్ఞు వీనిని సమభాగములుగ చూర్ణము చేసి సంచదార 
ఆఫు నెయ్యి కలిపి' లేహ్యాపక్వమఘుగ వండి సేవించిన ఛర్జి వాంతీ వీ త్రము హరించు, 

* ఛర్ల సరో చకమునకు ఖండార్ల )కలేర్యాము 

నో విత్వగార్ష )క ఖంజాంశ్చ సూ్ముః౯ పశ్చాచ్చ కారయేత్ | 

పలపోడ శకంయావ ద్దవ్యసర్పిమీ భర్ద యేల్ | పలద్యాదశ శే 

యావ చగారవరం భవే తతః | చూర్ణమావాప్వ్య మారీచం 
౧ £౯3 చి £3 

నిష్క_ద్యాదశ మానతీః | కృష్ణాష్టనిష్కం తస్మూలం చతు ' 

ర్నిష్కద్యాదశమావపేత్ | వంశాఖ్య జాతిఫలయో _న్ఫృటి 
శుంత్యోః పృథక్చృథక్ | చితకం దశనిహ్క_ంహ్యా త్పశ్చా 

ఫ్టండన్యకొ్ డశ | పలాని సమ్యగాలోథ్య భుల్యా ణద్ధ ఎర 

- తత్పునః | (పాతఃకాలేవై కకర్షం హన్యాచ్చర్ది మరోచకమ్ | 

దీపనన్యతుయంహాన్యా శ్పాచసంపుష్టి వర్ణనమ్' రాజ్ఞాంచ 

సుకుమారాణాం [పశ _న్తం చానుకిపి త్తశే॥ 

తా. 16 పలములు పొట్టునొలిచిన నూక్కుపు అల్ల పుతునకలను 12 పలము' 

యావు చేతితో గెజ్జగచేయింి ౫ందు మిరియముల చూర్షయు 12 నిష్కు_యులు పీప 

ఈ ఈ లేహ్యృపాక కౌలంబున తొలుత పంచదారను పాకుబట్టి పిదప 

చీన అల్ల పుతునకలను తేక్కి_న వాని'దూర్ల ములం'వె చి వండి పొయిమోదనుం( 

నెయ్యిబోసీ బాగుగ కలయ బెట్ట వలయు, 

తతా కాలా న పాటా 



$66 బనవరాజీయే - సష్పమ ప్రకరణే 

శూర్హము రి నిష్క_ములు మోడ్ షూర్లము శ్తీ నిష్కు_ములు వెదురుబియ్యములు లేక వెదు 

రుష్పు జాజికాయ ఏలకులు కంతి ఆనువానిచూర్లమః  దినుసుకు 4 నిష్ము.మాలు 

చి తయాలము చూర్ణము 10 నిష్కములు పంచదార 16 పలములు గలిపి 'లేహ్యాపక్వ 

ముగవండి బాగుగ కలియ బెట్టి (పాతః కాలమున కర్షపమౌణమును నేవిం ప్ర చుండిన 

ఛర్ల్యరోచకము అగ్నిమాంద్యాము వాంతి ఆన్హుపి త్తము హారించుటయే గాక పాచనము 

బలమును ణా గలుగు ఇది రాజులరును కువవారులళు (పళ_స్తవ ఇ 

వమవూరా నిదాన మూ, 

న్లో! ఉణన్యబహువోపన్య విరద్ధాహార సేవినః | వేగాఘాతాద భీ 

ఘాతా వ్రననత్వస్య వావునః | కరణాయత నేషూ (గ్రాబాహ్యే 

ప్యాభ్యంత నేషుచ | నివిశంతేయడా దోపాత భామూర్భంతి 

మానవాః |! సంజ్ఞావహసు నాడిమషు విహి తాను నిలాదిఖిః | 

తమో౭_భ్యు పై తినపాసా సుఖమః ఖవ్య 'పోవాకృత్ | సుఖ' 

దుఃఖవ్య పోహాశ్స _వరఃపతతి కాష్టవత్ మోహోమూర్భే 

తితాదూహు. ప్టడ్విథాన్నాపకీర్తితా | వాతాదిభి కోణి లేన 

మ ద్వేనచ విపేణచ |! షట్ప్వప్యేతాను విత్తంతు ప్రభుశ్వే 

నావతివ్ట లే | 

తా, కీణుడె పలుదోషములతో గూడియుండు నరుడు విరద్దాహారముల సే 

వించుటవలన మలమ్మూతేముల బంధించుటవలన 'కాష్టాదులచే నఖిఘాతము జెంచుట 

వలన లేక సత్వగుణమయముగల నరునిమొక్కా శో తాది బాహా | దియమలయం 

ణు అభ్యంతర మనోవపా నాడీలయందు లేకక ర్మేం్యదియ జ్ఞ నేం్యద్రైయ ములయందు 

వాతొది దోషములు (బవేశించుటవలన మనుజుడు మూర్భం జేంద సుఖ్టును 4కు జ్షూనర 

హితుండ్రై భూమిపై కొస్ట్రమవలె (్రెళ్లు. (మూర్భయన గా సంజ్ఞాపహ నాడుల 

యందు వాతాదిదోవయు లాచరించుటవలన సుఖముఃఖి జ్ఞానమును నష్ట పర చెడి అజ్ఞా 

వం బకస్మాత్తుగ |ప్రొ_ప్రంబగుటయ, ఇది వాతజమూర్భ పి _్రజమయూర్భ శేష్ణుణమయూ 

క రక్త మార్భ విషజమూర్భ మద్యజమార్భ ఆన 6 విధంబులు. ఈ 6 మూర్భల 

యందును పిత్తము రాజాగ నుండు, 
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పూర్వురమూపము 

శ్ఞో॥ హృత్సీడాజ్భంభణంగ్లాని న్పంజ్ఞా దౌర్చల్యమేవచ | 
నన్వాసాంపూర్వరూపాణి యభథాన్యంచవిభావయేత్ I 

తౌ, హృదయమున రీ ఆకళింతలు వవనము బడలిక భాంతి -ఆనునవిసర్వ 

మూర్భలకు పూర్వరూపయులు, ఈమూర్భలక్షణములు వాతౌడి భేదములవలన తెలి 

యవల యు, 

వాత జమూర్భా లత్సణము, 

న్లో సనీలంవాయదినాకృష్ట మా కాశమథవారుణమ్ । 

పశ్యం స్తమః(ప్రవిశతి లీ ఘుంచ (పతిబుధ్య తే | 

tr గరి బాం 'వేపథు శ్చాంగమర్షశ్చ (పవి హృదయన్యచ | 

కార్శ సం జ్యా వారుణా ఛాయా మూర్భాయెవాాతేనంభ వే! 

తా, అకొళమును నీలవర్ల ముగ నల్ల గలేక ఎజ్జిగగాంచుట మూర్భిల్లుట కడు 

శీఘృముగ తెలియవచ్చుట శరీరము వణుకుట ఒడలు విరచుట మిక్కు. టముగ 

టొము నొచ్చుట శరీరము కృశించుట శరీర వర్ణము నల్ల గగాని లేక నీలయుగగాని 

వుండుట ఈలక్షుణములు గలది వాతజమార్భయని "తెలియవల యు, 

క్స్ త్రజమూర్భా లతుణము, 
వాలే 

శ్లా! ర_క్షహారిత నర్లింవా వియత్సీత నుథాపివా | 

పశ్యం_స్తమః (ప్రవిశతి న స్వేదళ్చ (పబుధ్యతే! 
సపిపానన్స నంతాపోర_క్షవీతా కులేకుణః | 

సంభిన్ననర్చాః వీతాభో మూర్భాయె పి త్తనంభ వే॥ 

తౌ, అకౌశమును యొజ్ఞగ 'లేక ఆకుపసపువర్లయుగ౫ లేక పసప్రువర్షముగగాంచి 

తక్షుణమున మూర్శిల్లుట తెంవి నలుగునపుడు చెమట దప్పి సంతాపము గలుగుట 

"నేత్రములు యెజ్ఞగ లేక పృ"క్రునర్హముగనుండుట మలము పచ్చగ 'వెదలుట ళరీర 

కౌంతీ పసఫువర్ణముగ నుండుట ఈ లఅక్షణముగలది పీత్తీశయార్చ్భయని “తెలియ 

వలయు, i 

క ఫజమూర్భా లతుణము. 

శో॥ మేఘకంకాశ మాశాశ మావృతంవాతమోఘనై 8 | 
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పశ్యం_న్లమః (ప్రవిశతి చిరాచ్చ (ప్రతిబుధ్యతే । 
గరుఖి; (పావ్ఫృ వైరం ్లై రై వా ద్చ)ఇచర్భణాః। 

సప్రసేకస స్సు పా హృల్లాసో మూ ర్చాయే కఫనంభ వే | 

లి, మేఘముల చే లేక చీకటిచేగాని గప్ప ంబడినటుల ఆకెళమును గాంచి 

తక్ష్షణమున యార్చిల్లి దీర్ణ కౌొలము నీద శెలివిని యదుట శరీరము పె దట్టమెనవ్యస్త్ర 

గాని వేక పచ్చిచేర్మము గాని క ప్పంబడినటులుండుట ముఖమువలన  -వొంగళెరుట 

హంతివచ్చునటులుండుట ఈలతణముగలది క ఫజమూర్చృయని 'తెలియవల యు, 

సన్ని సాతజమూర్చా లవయణము, 

న్లో! స ర్య్వాకృతి స్పన్నివాతా దవ స్మార ఇవాగత | 

సజంతుం పాతయ త్యాశ్గు ఏనాపీభత్పచేష్టితెః | 

తౌ. వాతసి త్రశేష పులక్షణయు క్ష కంబె నోట నురుసకెరుట వండ్లంకొ రుకుట 

న్నే శ్రమలు త్రిపుట. ఈయువలన ఆపస్మారలక్షణ విహీనంచె 9 వ ఆపస్మాగమ 

నలె నుండునది సన్ని పాతేజయార్భ యనంబడు, (ఇది వాతౌది మూరల లో అంతే 

ర్చావము జెందియుండుటవలన ఆరుగ గణనము చేయబడియొ,) 

ర_కృజమూర్చా నం (పాపి 

న్లో పృథివ్నాప_స్త మోరూపం ర_క్తగంధ_న్తదన 
తస్మా[ద_కృన్య గంఛేన మూర్చంతి భువిమవూనవాః | 

(ద్రవ్యస్వభావ ఇత్యేశే దృష్ట్రా్టయ దభిముహ్యూతి! 

తౌ పృధ్వి ఉఆదకములుఎ త మోగుణ విశిష్టములు మణియు ర కముయొక్క 

గంధమును పృథ్వి ఉదకసంబం థధముగలదిగ నుండుటం జేపి తమోగుణ విశిష్టంబు దా 

నంజేని తామస స (పాధాన్యముగలవారలు ర క్షగంధమువలన మూర్చృం కెంచెదరు, 

రక గంధము రాక ర _క్టమును చూచిన మాత్రమున శే మౌర్చిల్లుట [ద్రవ్య స్వభావ 
గుణమని కొందరు వచించెదరు, 

విషమద్య జనిత మూర్భావివర ణము. 

శ్గో గుణా, (స్ర్ర(ప్రతర త్వేన స్థితా స్తువిషమద్యయోః | 

తఏద తస్మాదాఛ్యాంతు మోవౌాస్యాతాం య భేరి "| 
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శౌ, (తె లాదులయంరదు (శో లఅభుగాత మాకువిళందం వ్యపాయి తీళ్లంవి 

గానీ నూమ్మంచ | ఊప్షృనుచ్చేశ్యరసం దళగుణయు క్షం విషంత తేజ్దే ॥ అనగా లఘు 

రాహ్టైఆశువిదళ వ్యవాయి తీళ్ల వికాసీ నూకు ఉఊస్ష అనిర్లి శ్యరసమువలన నీ 10 

సణంబులలో కొన్ని తీ వమగనుండుటవలన మార్చ గలుగకుండు. నుజియు ప 
కొప్పబడిన 10 గుణంబులు విషమధ్యములయందు కడుతీ వతరములుగ నుండుటవల 
కె జెప్పబడిన (పకౌరము మోకాముగలుగు. విపమధ్యముల లో విషము జీర్ణము 

జెందకుండు, దానంజేసీ విషసంబంధమువలన జనించిన మోహము స్వయముగ వద 

లక కాధింపుచుండు, మద్యము జీర్షముజెందు దానంజేనీ మద్యమువలన జనించిన 

మోహము స్వాఫావికముగా శాంతము జెందు, 

ర_కజాది మూర్చాలశ్ణము. 

శ్లో _స్తఫ్రాంగదృష్ట్రైన్త గపృజా గూఢోచ్చానకృమూర్భితేః। 

మ బ్యేసవిలపళ శే తే సష్టవిభాంతమానసః | 

గా(శాణివివీ విపష౯భూమా జరాంయావన్నయూతితత్ | 

వేదితవ్యంతీ(వ్రతర 0 యధాన్యంవిపలతుణై ః॥ 

తా, శరీరము నేత్రములు _స్టంభించుట శ్వాసము అస్పష్టముగ వెడలుటమద్య 
పానమువలన తేటుచుగ మాటలాడుట న్నిదించుట స్ఫృతిలేపండుట (భ్రమించుట 

మద్యముజీర్లము కొకుండు వరకు భూమిపపెబడి కాళ సోచేతులును గొట్టుట ఈలక్షణ 

ములు గలది ర_క్ట జయార్భయని తెలియవలయు, కంపము నిద దప్పి అజ్ఞానము అను 

వానతోగూడినచై సుశ్రుతకల్భ స్టౌ నమున జెప్పంబడిన మూల పత్ర శీ రాదిశేవన వ 

లన జనించెడి విషలతణయు కంచె యుండునది విషజమార్చ యనంబడు, 

మూర్చా (భమ తేం[ద నద్ర అనువాని భేదములు, 

శో మూర్భాపి_త్త తమః[పాయా రజఃపితా నిలాద్భమః | 

తమోవాత కఫాతం[ దా నిడాన్లేష్ట తమోాభవా!॥' 

తా, మూర్చారోనమున పి_త్తత మోగుణములు (పబలమగనుండు, రవోగసణ 

పీత్తవాతముల వలన (భమగలుగు తమోగుణ వాతకఫమువలన తంద్రగలుగు, కఫము 

శమోగుణము అనువానివలన నిదురగలుగ, 
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తం|చాలతుణము, 

నో ఇంద్రియా న్టేహనం (ప్రాప్తి నొరవంధృంఛణంక్ష మః | 
ని(ద్రార్తన్యేవయసై్య్యాతే తన్యతం| ద్రాంవినిర్ది ే త్ | 

తాన ఇంద్రియములకు స్వస్వవిషయ |గాహీకళ క్షి విహీనత శరీరగారనము 
ఆవలింతలు బడలిక అనునవి నిదా పురుషునికి గలుగునటుల జూ గదవస్థయందుం 

డువానికి గలిగిన తంద్రయని జెప్పం బడు, (చరశే॥ శో యచాతు మనసిన్తౌంతే క్ 

ర్మా త్యావః క్ల్షమాన్వితాః।విళయేభ్యో నివర్దంతే తదా స్యసీతీమాననః ॥ అనగా 

"నెపుడు మనస్సు ఇం దియములు బడలి విషయ గాహకళ క్రి విీహీనంబులుగ నుండెడి 

నో అపుడు నిదురనలిగినదని "తెలియవలయు,) (భమయొక్క లతృణము (ప్రనీద్ధంబ 

గుటయే నచట జెప్పంబడదయ్యె,) 

న్లో దో పేషుమదమూ ర్భాద్యాా గత వేగేషు చేపీనామ్ | 

స్య మయ మేవోపశామ్యంతి సన్యాసోనాప. ధై ర్వనో! 

తా, దోషములయొక్క్క_ చేగము శ మించిన మదమారాఇదులు తమంతట తామే 
షా 

శమించు, మూర్చాది వ్యతిరిక్త సన్యాసమనందై తేనో దోషములమొక్క_ వేగము 

కసధము లేక చే శమించ నేరరు, 

న్లో | వాస్టేహమనసాంచేష్టా ఆతీ ప్యాతిబలామలాః 

నన న్యంత్యబలంజంతుం (పాణాయతనమానశితాః | 

సనానసంనాససంన్య స్తః కాఫ్టీభాతోమృతోపమః | 

(పాక ర్షిముచ్య తేశీ ఘం ముక్తా సనద్వః ఫలాం|క్రియామ్ ! 

ళా 

తా, కడుబలిష్ట మైన దోషము వాచ్చేవా మనోవ్యాపారము లకు (పతీబంధమును 
గలుగం చేసీ వృాదయమున నెలకొని దుర్చలు_లై నవారిని మోహీం పం జేయునదిసన్యాస 

మనంబడు, దీనివలన పీడితుడుగ నుండువాడు భూమిపై కౌష్టమువ'ల్మెచైల్లు. దీనియం 
దునూదులతో పొడుచుట యంత్రయలలో |త్రీస్యుట దీపపువ త్రిని ముట్టించి చాని 
పొగను నానీ కౌచ్యారమలయం దునుచుట యీమొదలగు చికిత్యలను చేయవల యు, 
అట్లు చేయని యెడల శ ఘము-గా మృతి జెందు, 
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నర్వమూర్భలకు శీరీపుబీజాద్యంజనము, 

శ్లో! శిరీవ బీజం సింథూల్భం వచామారీచ నూగాధి | 
మనశ్శిలాం సమేంచైవ బ_న్తమూ। లేణ శేమయేత్ | 
తత్క_ ల్మే నాంజయెన్నూర్భాం న్నా పాతో దృవాంజయేత్. || 

తా, దిధిసెనపువిత్తులు సెంధవలవణము -వస మిరియాలు పిప్పళ్ళు రక్తమణికి 

ల వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి గాస్టైమూ[తముతో మర్దించి కల్క_ము 

వేనీ కన్నుల బెట్టి సన్ని పాఠతమూర్చవారించు, 

వాతాదిన్వస్థా శ్వస్థ తాలక్షు.ణము, 

(ఆయు ర్వ చే దోపూయు _క్త్శ్చ సుఖక్స ద్ధోరోయుకొ సుఖా 

పహ": | హృదయే నాభిమభ్యేచ జాయే పీ త్రకోపతా || 

తా, వాతేపి శ్రే త్త శేష ష్మములు తమతమ స్థా నములయందుండి శరీరము నుఖకర 

ముగనుండు, లేక ఒకటితో నొకటి నల నీయురోిన ఆ నేకరోగముల గలుగంజేయు 

లొమ్ము బొడ్డుగ వీగ నడుమ గుబులు జనిం-చినపిత్తము ఊర్ష్వగత మెనదని తెలిళవల 

యు, ఇదికష్ట్ర సా ధ్యము, (ఇది నివల్సించుటకై బడబాగ్ని రసము గాని లెక (పాణీబద్ధ 

రసముశుగాని లేక ప త్యాంతకరసమును గాని లేక ఆముదము తీప ప్పచత్తు మిరియ 

మును గానిలేక గచ్చపలుకులను గాని లేక చిన్న ంగిరసములో "సెయ్యిమిరియవుచూ 

రము చింతపులుసు అనువానిని కలిపిగాని సేవింపవలయు మలీయుడీ నియందుసి కాం 

తక్ర'సముమహా। చాకు దిచూర్లము (సనీద్ధము గాన సేవింపవలయు,) 

రి a కేస వ్స్ రక్త పకోప “కార ణము, 

న్ధో। అతిక ట్యమ్లు తక ప శుహష్క_శాకా త్పురాన్నత | ఏపషవు 

థన (కోడాగ్ని ధూమఘ ర్మాధ్య చేవనాత్ 1 శర స్ల్రష్మో 

గమేపిత్త్మపకోపో జాయ కేనృణామ్ | వాంతిభా్రాంతి క్షమా 

మూర్చా (పలాపోతి శిరోరుజా 1 డాహోరుచి న్సృా 

దోషాః పిత్తాత్సు స రతిదారుణా౩ | న్త్రతై. రృభురాహాగై 

స్వాానపానై_ రుపాచశేత్ ॥ 



ఫ్ర్79 బనవ రాజీయే - స _ప్ప్తమ ప్రకరతణె 

శా, కడుచేదు పులుసు సీక్న పదార్థములు ఊర్ణపదార్థయులు ఎండిన కూరలు 

దుహైన్నము అనువాని సేవనవలవ విషమాశనము కడుకోపము ఆగ్ని తాపము పొగ 

ఎండ మార్లమనడుచుట ఆనువానివల న కర ద్దీ)మ్మకౌలముల వలన పెత్యము (బకో 

పించి వాంతి (భాంతులు బతలిక మూర్చ (ప్రలాహము తలనొప్పీ తాతము అరుచి ద 

పి,అనా లతణములతో గూడెనదై దారుణములన 24 పెళ్యరోగ ముల జనింపంచే 

యు, వానియందు శీతల ద్రవ్య సేవన మధుర(ద్రవ్యముల యొక్క. సీవన స్నానపొన . 

ములు హీితకరంబు, 

నో! (మతాంత రే] శిరో_ర్రిమూ ర్భావమిదాహ 

మోహాః కంపోతి కోషారుచిపర్యభేదాః | 

ఉన్నిద్రతాతృడ్భ మరోమహర్ష జృంభాతివాక్సావీ మదక ఎవి త్తే! 

తా, తలనొచ్చుట మూర్భవాంతీ మోహము కంపము కడుశోవ. అరుచిగలు 

గుట (వేళ్ళ గణు పులు నొచ్చుట నిదుర బట్ట సండంట(మిక్కు_ టమ గఆక లిగలుగుటు దప్పి 

(భమనలుగుట శరీరము నగుర్చొడుచుట ఆవలింతులు. గలుగుట త్వరపడి మాటలా 

డుట ఈలమణములుగలది పెత్యగోగమని అెలియవలయు, (పెజెప్పబఒడిన ప్పిళ్ట 

చోన నిదానాదుల బాగుగ నెతంగి చికిత్సింపవలయు.) 

వాత పై త్యగుబులుగ అ రోగములకు (తివిికమరనము, 

న్లో || [సిద్ధసార్ష వే] సూతంగంధం మృతం[తామం ఛీిలాతాంచ | 

నోధితమ్ | కృష నాగ బలాపథ్యా (శీఖండంచ వీదారినా | 

ఏరండం మర్చయేతుల్యం [ద్రవై శాగ్ని వునర్నవైః | 

నిష్క /యా(తాం వటీంఖా బే ద్యాతపిత్త హారంభవేత్ | 

శా, శుద్ధిచేసిన రసము శుద్ధి చేసిన గంధకము తామభ'స్మము కుద్ధి చేసిన శిలా 

జిత్తు కుద్ధిచేసిన తౌళకము పిప్పళ్లు జిబిలిక వేళ్లు కరక్కాాయలు |క్రీగంధము నేలస 
మ్ముడు గడ్డ ఆముదపు వేరు వీనిని సనుఖభాగాయులుగ ఖల్వములో నునిచి చితమాలగ 

సముతోను గలిజేరు వేళ్ళ రసముతోను మర్చించి నిష్కపదోణము మాత్రలు చేసి తేసి 

తోను సేవించిన వాకపి త్ర సంకలిత రోగములు గసబులుగల రోగము హరించు. (లే 

క యిదినివ ర్తి ౦చుటకె పె త్యాంతికరసమునుగాని లేక | దామాదిచూర్ష మునుగాని 

పీవింపందగు. 
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వాటే 

వాత ప్రైత్యమూర లకు (పచ ండఫై రవరనము, 

న్లో ॥ (సిద్ధర సార్ల వే] పలానిపంచ్య సూతన్యపలం వై తామచూర్ష 

“శ్గమ్ | జంబీ రాణాం[దవై పిష్టం సూతతుల్యంచ గంధకమ్ | 

నాగవల్లీ (దవై పిష్టంతా్యమప్వాశే (పదాపమేత్ | 

ర్జు లఘువు కే పాచ్యంత్యూ వరా స్పమమి।శ్రితమ్ 

అధ్హాంగక ంపకాతారో భశుయెత్తుడ్భగుంజతమ్ | 

దాసానంతాపమూర్చాను వాయువే _త్తనమన్వి లే॥ 

తా, శుద్ధి జెిసిన రసము 5 భాగములు తామభస్మము 1 భాగము శుద్ధి చేసిన 

గంధకము 5 భాగములు ఇటుల వీనిని ఖల్వములోనుని చి నిమ్మపండ్ల రసము తమలపా 

కురసము ఏీనికోమర్షించి తామప్మాతలో గాని (లేకకుప్పెలోగాని) యునిచి చాని 

మూతీని మూసీ లభువుటంబిడి చూనముజేనీ చానికి 'సమముగ (త్రీకటుక చూర్భమును 

గలిపి 2 గురిగింజల యొత్తును సేవించిన అర్ధాంగవాతము కంపవాతము దాసాముళ రీర 

తౌపము మూర్చ వాత చెక్యే సంకలిక రోగములు (గుబులుగల రోగములు 

చారించు, 

వాత నేప, సంక లితేమునకు గగనగర్భి కారనము, 

శ్లో! స్మ్నూతాాభతీపస్ణ్టత్యామంచ మృతతాళక గంధకమ్ | 

భ్రార్టీ శుంక్రీవచాధాన్యా కట్ఫలంచవిషాభయమ్ | 

మర్ష ్ యంపర్పటిక్మాదా వైర్నిష్కం వై భతయేద్వటేమ్ । 

వాత శ్లేష్ణరహశ్యాశు వటిగగనగర్భి కా! 

తౌ, రసభస్మృము అ|భకభ స్మము ఉక్కు_భన్మము తెమభస్మము శుద్ధి చేనీన 

తాళకము కుద్ధి చేసి న గంధకము గంటుభారంగి శొంఠి వస కొతిమర్లు గుమ్ముడు లేక 

శుద్ధి చేని న నాభి కరక్మా_యలు వీనిని 'సమఫాగ ములుగ ఖల్వములోనులిచచి పర్పాట 

క రసముతో మర్దించి నిష్క_ప్రమాణము మౌ(త్రలుచేని తేనెనో శేవించిన వాత శే 
cn 

వ్మ సంకలిత వోగములు వారించు, 
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వాత పై త్య నూూర్భాహర కల్పములు, 

క॥ కానుగవిత్తులువిప్పలి | వేసీళ్ళను నూరి(ద్రాగ వేగమెముతీదా" | 

మేననువంటి వమూర్చల | నానాంటనుసం హరించునయగుణలీలా! 

తే-గీ! బొడ్డు కాకరగడ్డను బొడియుం జేసి | 

గ లివినీటను దావంగ. గడ్దియైన | 

వమూర్చృగ ణముల నిసా, లముగహారించు | 

నగ్గిమిడతలుపడి[ మడ్డి నట్లు వేగ! 

క॥ (భీగంధ శేలగంధము ! బాగుగమజీ చారెడేసి భక్షణసేయ౯ | 

నాగా భరణునికృపచే। చేగంబుననూను మూర్చ వితతులుధా |త్రిన్ ॥ 

(మణుగు నెమలి వేళ్ళ చెక్క.మణుగు వావిలిబేళ్ళు ఆయాకు అడ్జైడు తెల్ల పుల 

వలు ఇపి కూడా కుండను బెట్టి నలుతూముల నీళ్ళుబోనీ అష్టాన శేషము గాక షాయము 

గాచి ఆది వడియబోసీ అందు 2 సేధు నూనెబోనీ అదిలేహాము "గాను నండి మెత్త 

మాడయెత్తు చెల్లుల్లిపాయలమయుద్ద కలిపి 6 "నెలలు సేవించేది, మార్భకుందేటి తెవులు 

తీప్రుగల వాతములు మానును, ఆకు దీనీన ఉలవపప్స మునుగకూర కందిపప్పు సేవిం 

చేది, ఈ.యోగము మాకు లభించిన (గంభఖములయందు సంస్కృత శ్లోక విహీనం 

చె బిపధ సీద్ధి౫ ననుగుణ్యం బై గన్నస్టుచుండినను (గంథస్థ్రం బగు దాని వదల "నేర 

క యిందు ము దించినారము. 

శ్లో; ముండీపంచాంగచూర్మ్మంవా పి_త్తకోగం వినా శమేత్ | 
తచ్చూర్డంటీ.రనుధునా సర్గమూర్చాహారంపిబెతీ || 

తా, కర్ష(ప్రమాణ బోడతర సమయాల చూర్లముమ అవుపాలతో శాని తేక తేనె 

ఫో-గాని (ప్రత్యహము నేవింపుచుండిన సర్వమూర్భలం ఆయారోగములు వారించు. 

న్డ్ [నిత్యనాఢీయే] మభూకపిష్ట సితయాచయు_కృం _స్తన్వేన 

నన్యం వినిహంతిమూర్చామ్!! 

_స్త న్యేనహిముస్వర సేననస్యంస చందనం చై వ నిహంతిమూర్భామ్!! 
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శ్రా. ఇప్పపిండి పంఛదార వీనిని చనువబాలతోనూరి నస్యముజేస్థినను లేకచను 

వాలు వెటుకు రసము (శ్రీగంధము వీనిని నన్యము జేనీనను మూర్భహారించు, 

న్లో (ఆయుగ్వే చే] కుంకుమంశర్క_ రాయు కృం మృ లేన పయసాత 

ధా | మూర్చావికారదోపఘ్నుం వాయుజోన్మాదపి_త్తీజిల్. || 

శా. కుంకుమపువ్వు పంచదార అవు నెయ్యి ఆవుపాలు వీనిని నస్యము'" గాని'ే 

క చేవనగాని జేసిన మూర్భ వాతో న్మాదము పిత్తము హరించు, 

న్లో! నారీపయస్పమమధుం శర్క_రాయూతీ కంఘృుతమ్ 1 
మూర్చామదవి కారఘ్నం వాయుజోన్నారవి_త్తేజిత్ | 

తౌ, చనుబాలు యష్టి మథుకము పంచదార తేనె చెయ్యి నస్యము జేని నయా 

ర్భమదము వాతో న్మాదము ప్పిత్సము హరించు, 

న్లో! కుంకుమంఘృుత నంయు క్షం మూర్చా పిత్తవి కారసుత్ | 

శిరోభమహరయ్యికేష్టం నన్యం వై నత్రసంశయ | 

తా, కంకమఫువ్వును అవు నేతీతోనూరి నస్యముజేనీన మూర్చ పోోత్తేమ తల 

తికుసట నిస్ఫంశయముగ వారించు, 

క॥ జిల్లేడు కొనలరనమును | 

నల్ల లితముముక్కు దొండ్ల నరగునంబోయ౯- | 

వెల్లియగుమూర్చరోగము | 

"లెల్ల నుడామానుసుమ్మి యిలలోవెలయక౯ా | 

పై త్యరోగములయందు పధ్యము, 

నో పురాణశాలిగోధూమ పటోలంతండు లీయకమ్ । 

ధా త్రీవయస్థాయంరసీ (దామోదాడిమచందనమ్ | 

చతుర్వింశతి ప్రై లేతు నీవితుచ హితంనడా | 
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తా, పాతవడ్లు నోధునులు పొట్లకౌయి చిల్డీతార ఉనిరికప స్పుపొన్న గంటి 

కూరబాతలాసీకూర (దాతుపండు దానిమ్మపండు (శీగంధము బృవీ2గ పెత్యగోగముల 

యందు పధ్యకరంబులు, 

పైత్యరోగ ములయం దపధ్యము, 

శ్లో! దధితీరుసడంసర్పి క్మాహనిప్పా వనర్షపం | 

విడాహీ'ఖరువస్తూని వ్యాయామః (కోధఆతవః | 

చతుర్వింశ వై 'త్యేచహ పథ్యం నముడాహళమ్! 
మ 

తౌ, “పటుగస పాలు బెల్లము నెయ్యి మినుములు ఆవాలు విదొాదా 

కర! దవ్యయులు గురుకర[దవ్యములు సంచారము కోపము ఉప్ష్యము ఎండవేవ ఇవి 24 

ెత్యరోగములయందున పథ్యకరంబులు, 

ఇతి [శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్భప్రసౌద పారావారభేోగ విహార పారీణ 

నిడిమామిడి భగినత్సం[పదాయ కారాధ్య రామచేశిక శిప్య్యో త్తమ 

నమశ్శివాయ సత్సుుత్ర పవిత్ర కవి తాచాతురీథు రీణ వై ద్యజన 

శిరోధూచదణ నీలకంఠ నొట్టూరు బసవరాజ నాను ధేయ 

(పతీత కీ బసవరాజీయే ఆంధ తౌత్పర సహీ తే 

చతుర్వింశతి పెత్వనగోగ ఛర్చిమా 

ర్భారోగ నిదాన త త్సాధ్యా సాధ్య 

చికిత్సానుపానప థ్యాప థ్య 

లక్షణ యుక్తం 

స_ప్రమ (పకరణమ్. 



(శ్రీరస్తు, 

బసవ ౦*+జియ ము, 

Re (థ "తా త్స ర్య ము, 

__ అష్టమ (ప్రకరణము, _ 

శో ఖట్యాంగథారిణంరు [డం చం|ద్రనూశ్వాన్ని లోచనమ్ | 
విషువల్ల ఛభమిా తానం చేవ చేవమహాంభ చే! 

అవతరజీక, ఇపుడు (గ్రంథకర్త విఘ్నణాహుళ్య శంకగలచాడై తనచ జే 

యంబడు నీ గంథము నిర్విఘ్నుముగ పరిసమొ_ప్రిజెంచుట కై (గంథ మధ్యమము నత న 

కిష్టటేవతీయగు ఈశ్వరుని యొక్క .నమస్కా_రాత్మక మంగళమును *ీ ఖిటాష్టంగ 

ధె*రణంరుదం” అను శ్లోకముచే జేయుచున్నా డు 

తా ఖటా్యాంగ మే యాయుధముగ గలవాడును చంద ;సూర్యాన్ను లే నేత 

ములుగ గలనాడును నిమ్హుపునకు (పీయకెరుడును సక లై శ్వర్య నంపన్ను డును సర్వ 

దేవతలకు (పభువునగు ఈశ్వరుని "నేను భజిం చెద, 

వో (శీస్లకంకవం శాబ్టి చం[దమా బనవాహ్యాయః | 

వత్యూమి వృషరాజీయ మసహంవై ద్య ధిఖామణిమ్ | 

తా, నీలకంఠ వంశమనెడి శ్నీరసముదమునకు చందుడె బసవరాజు యని 

“శేర్కొనబడిన చేను వై ద్యగంథములలో కడు ఢేష్టంబె న బనవరాజీయమను నీ|గం 

థముయొక్కా అష్టమ (పకరణమును వచిం పుచు న్నాడను, 

కానరోగ నిదానము, 

శ్లో [ ఆయు ర్వే చే] థూ మోావఘాత (దెజన _పడైవ వ్యాయామ 

రూయోన్ననిపేవణాచ్చ | సమార్ల గ త్యాదవిభోజనన్య వేగా 

వరోధాత్ళ్మ వధోన్సదైవ। ప్రాణోహ్యుదానానుగతః (ప్రదుష్ట 
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స్పంభిన్న కాంస్యన్వనతుల్యఘోపహ.! నిశేతివక్తాగత్సహసా 

నదోపోమనిపిభి* కానఇతి (పదిష్టః | 

తౌ, ముఖ నాసీకాద్వారముల పొగ దుమ్ము (జవేశించి శ్వాసము నడ్డగి౦ 

చుట మిక్కుటనుగ సంచారము మొదలగు వానిని సేయుట రూతోన్నములపతిది 

నము సేవించుట కడుతీ| వమగ భుజించుటవలన అన్నము విరుద్ద నూర్లమును జెందు 

ట (అనగా కొరబోవుటు మలమూ[త్రముల తుమ్ముల నడ్డగించుట ఈ కారణముల 

వలన (పాణవాయువు మిక్కు_టముగ దుష్టం బై ఆ దానవాతమును దోషయు క్ర మగ 

జేసీ చానితోడంగలసీ కఫపి_ర్రయు క్షంబై పగిలిన కంచుపా త్రతో, తుల్య మైనళప్టె 

ముగలదై వాగ్ట్వారంబున నుండి యకస్మాత్తుగ బైలు వెడలు,. దీనినే వద్వజ్ఞనులు ఇ 

శాౌసమని వచిం చెదరు, 

'కానరోగ భేదవీవరము. . 

శ్లో! [మూధవనిదానే]) పంచకానః సృతా-వాత విత్తన్తేహృవత 
తుయెః | తుయాయో పేశీ కాస్స ల్యే బలినక్చో త్తడో త్తరమ్! 

తా, కాసరోగము వాత పిళ్తశేష్మ క్షత |క్నయములన ర్ విధంబులు, వాని 
యం డావధోపచారయు సేయబడకుండుట సర్వధాతువులుతయించి ఒక దానికన్న 
నొకటి బలవ_త్తీరముగ నగు. (అనగా వాతకాసాపేషకయా పీత్తకౌసము పిత్త 
కాసాపేషయా కేష్మకౌాసము శేష్మకాసా పేషయా తతకాసము తఠతకాసా 
"పేశ్సయా క్షృుయకౌసము జనిం-చు ననుట, . 

కానరోగ పూర్యరూపములు, 

న్లో! [నిత్యనాథయే] పూర్వరూపంభఛ వే త్తేపాం శూక పూర్ణ గళా 
స్య తా i 4 కం అేకండూశ్చభోజ్యానా మవరోధశ్చృజాయ తే! 

తౌ, కంఠము నోరు వీనియంచు ముండ్రుబారుట కంఠములో దురడగలుగుట 
కంఠములో అన్నము దిగకుండుట ఈ లక్షణయుల వలన కౌసము జనించునని తెలి 

యవలయు, 

వాతకాన లతణము, 

నో! “న్ చ్ ఠి గీ చవాతకాసేకంఠళూలం మూర్ధ్ని పార్శో్యుద రేపిచ | 

* కౌసమున-దస్స, + కంశే కండూర్భ వేచ్చైన భుక్తా రోథళ్చజాయతే, 
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మోహాననంబలీ,ణం భిన్న కాంన్యన్వరి స్తథా! 

శా, కంఠము శిరము పార్ళ ప్రములు కడుపు కూలిం చుట ముఖముకృశించుట 

సత్వము తయించుట సర్వము పగిలిన కంచుషాత్రతో తుల్యయుగ నుండుము ఈలత్న్ 

ణములు గలది వాత కౌసనసమని తెలియవలయు, 

ను త్యకాన లవణము, 
రా 

న్లో! [మాధవనిడానే] ఉరోదాహో * ర క్త శొవ._స్తిశ్రాన్యత్యం 

జ్యర_స్బృషా. [ కటుతి కృంవమిక్ళోపం పీతంచనీ త్తకాన శే! 

తౌ, తొమ్ము లోమండుట వేోశండుట నోరుచేదుచేనుట జ్వరము దప్పిగలు 

గట కౌరముగ వగరుగ ఉస్గయుగ పచ్చగ వాంతీయగట చకొోరమువలన శరీరము 

పాండువర్గ ముగనుండుట ఈ లక్షుణములుగలడి పీ త్రకౌసమని "తెలియవల యు, 

న్నా, 

పర్ సళ రస స్ క్ డ్ ఏవొ; న్లో శర రికఫపూర్చ స్యం పహృద్దాహోగురు కారుశేః | 

దానే పాందకఫఃకండూ శ్రేష్మ కానన్య లతుణమ్ ॥ 
టు 

శా, తలనొచ్చుట ఘుఖము కఫము చే వూయంబడినటులుంచుటు అొ్మ్ములో 

మండుట శరీరము బరువుగనుండుట అరుచిగలుగుట దగిన దట్ట ముగ కఫము వెడలుట 

శరీరమున దురదగలుగుట ఈ లతణములుగలది శేష్మకౌసమని తెలియవలయు, 

కతుతకాన లతుణము, 

నో (ఆయు ్వే చే] సర్వ భేదజ్యర శ్వొనతృష్టా వై స్వర్య పీడిత; | 

నపూర్యంకాన తేకుష్క_ం తతః్టవతిశోణితమ్ | 
పారావతఇవాకూ జ౯ కాస వేగాక తోదృ వే | 

తా, వేళ్ళగణు పులు నొచ్చుట జ్వరము ఆాబ్బ'సము దప్పీగలుగుట బం. 

బోయినటుల మాటలాడుట తొలుత పొడిదగ్గు గలిగి పిదప ర క్షమునుమియుట క్షత 

జకానవేగము వలన పావురపిట్టవలె పర్లురుశబ్దమునుజేసుట ఈ లక్న్షగాములు గలది 
షతశొానమని తెలియవలయు, 

శర కశోష-ార క్షయ శోపించుట, 
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శఈయశకాన లక్షణము. 

శ్లో [మాధవనిడాశే] గాతళూలం జ్యరోదాహో  మోహః 
పాతు యశ సనక | శుష్కంనిష్టైన యేత్కృచ్శా/త్స 
పూయంన్ “శితంచయ।; | ఇ త్యేషతమయజః కాన స్పాధ్యో 

బలవతాం క్వచిత్ |క్షీ ణానాం చేనానాశాయ సఏవాసాద్య 

తాంవచేత్ | 

లె. శరీరము నొచ్చుట జ్వరము తాపము మోహముగలుగుట (పాణవాతము 

శ్నయించుట వాత! పక్రోపమయునలన మిక్కు_టముగ నిట్టూర్పు వాయువు వెడలుట పొడి 
దగ్గుగలుగుట కష్ట్రముమిద -వీయ "నెత్తురుతో గూడియుండు కఫమును ఉమియుట _ 

ఈ లక్షణములు గలది క్షుయకెసమని తెలియవలయ్ము (ఇది సత్వముగల) వారిలో 

ఒకానొకనికి సాధ్యం బగు, వత్వము బేకుండు వానికి అసాభ్యంబగు, 

కాసనరోగ నాధ్యాసాధ్యములు, 

న్లో -కాన,పంచవిధ స్తత్ర కుహ్కో వా తాళ్ళ శేముతః | 
ళా ద 

పైత్య కేదాహసంయు క్ష నషి కేపీనసాన్వితః | 
రై తాడి 0 

మ తేభిఘాతాదురసి మయజస్తు మయాక్ళతిః | 

యాష్యఃకుతనముద్భూతః ఈయ కాసోనసిధ్యతిః | 

తౌ, పే జెప్పబడిన (పకౌరము కాసరోగము 5 విధంబులు అందు వాత కె 

సమన పొడిదస్టశాని లేకళరీర కృళత్వముగాని గలిగియుండు, (ఇదిసాధ్యము-) 
పిత్త కౌసమన సర్వాంగమలయందు తాపముగలుడు (ఇది సాధ్యము. శ్రేష్టుకా 
సమన పీనసగలుగు (ఇది సాధ్యము.) కత కౌసయున అభఖిఘాతమువలన టొమ్ముసం 

దలి ర_క్ట్షముచెడి దగ్గుగలుగు, (ఇది యాప్యము. ) తయ కౌసమున తయరోగ అత, 
ణములు గలుగు (ఇది అసాధ్యము.) 

పంచకాసాదులకు అవ్బాతొంకర నయ, 

న్లో! (మాధవనిదాచే] రసగంధత్రికటుకం (గంధికంచవ్య చిత 
కమ్ | అమృతం లవణంతుల్యం భృంగన్వరన మర్చితమ | 

గుంజామా (తకాశ్చవటికాః పంచకాసా౯వినాళశయీత్ ॥ 
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అమృ కాంక రసోనామ్నా వింశతి గేప్టురోగజిత్. | 

అశీతివాతరోగాంశ్చ నాశ యేన్నా (తనంశయః || 

తొ, కుద్ధి జేసిన రసము శుద్ధి జేనినగంధకయు. (తీకటుకములు మోడి చెవ్యము 
చిత్రమా లము శుద్ధి" సిన నాఖిసె గో క్రవల వణము వీనిని సమ భాగములు ఖఅ్యములో 
నునిచి సంటగలన రాకు రసముతో బాగగనుర్జి ంచి గురిగింజంత మాత్రలు జేసీ యం 
దొక దానిని లేనెపిప లితో సేవించిన 5 కాసములు 20 శేష ప్మరోగములు 80 వా 
తరోగములు చకారవవలన గళ రోగము తాలురోగ ము శిరాళధోశీగము కర్ణ మునాసా 

రోగము నిస్పంళయముగ హోరించు, : 

తిలాది లేహ్యము, 

శో (నిత్వ నాథీయే] తిలాభల్లాత కంపథ్యా గుడం చేతిన మాంశ కమ్ | 

దుర్నామ కాన కానభ్ను౦ప్లీ, హాపొండురుజూపహమ్ | 

తా, ఎజ్జనువ్వులు శుద్ధి జేనీన జీడిగంజలు కర"కౌ్మయలు వీనిని సవుభాగము 

లు 'మార్జముచేనీ వానిక్ సమముగ చెల మును (గహీంచి పాకుబట్రి యందాచూర్ష 

మును గలిపి లేహ్యాపక్వముగవండి (పత్యహము 4 మాడల యొత్తును గాని లేకథరణ 

“మత్తును గాని తేనెతో సేవింపుచుండిన మూలరోగముక్వాసకొసలు ప్లీ హరోగము 

పాండువు హరించు. లేక ఈ (గంథములో జ్వర (పకరణమునంను జెస్పబడ్నిన చం 

డభాను రసమునుగాని లేక సనూతరాజీయమను రసమునుగాని సేనించిన కాసశ్వాస 

ములు వారించు, 

చిత కాది లేహ్యాము. 

న్లో! (అఆయున్వేచే )చిత్రకంపి విప్పలీమూలంవో్యోమంముస్తాదురాలభా | 
సరీఫ్రష్కురమూలు-చ (శేయనీసురనావవా 

భా శ భిన్నరుహానాస్నా కర్కటాఖ్యాచకర్షి కా! 

కలో న్నీదగ్గ ద్వితునంక పూయే పలవింకనిః; |; 

మత్స్యం డి కోయ దక వాసర్పిషః కుడవంపవేత్ 

సినేశీ తేష్పభక్టై ద్ర పి పిప్ప లీక్షుడ వాన్వితమ్ | 

చతుఃపంంతోగాకీ ర్యా శూర ంతే|త్ర (పదాపయేత్ | 

చేవాయే హాస హద పోగ శ్య్యానగుల్టు నివారణమ్ 
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తా. చితమాలము మోడి (తీకటుకములు తుంగము సాలు ఈ దురదగొండి వేరు 

కచోరములు పుష్కర మూలము కర కా_యలు తులసీ వన గంటు భారంగి వీప్పతీ7 

సన్న రాన్నమయు కర్కాటక శృంగి వీనిలో (వతిచానిని కర్ష (పమౌణము (గ్రహించి 

కలశము జేనీ అందు 200 పలములయొత్తు నీళ్ళుబోసి 20 పలములు శే పించునటుల 

కొసాయముకౌచి వడీయగట్టి యందు 10 పలములయొత్తు ఖండకర్క_ర కుడవ సమా 

ణము నెయ్యిక లిపి లేవ్యాపక్యముగవండి చల్లారిన పిభప తేనె ] కుడవయు పిప్పలి 

చూర్ణము 1 కుడవము చెదురుప్యు 4 పలములు వై చీ కలియ బెట్టి నీవించిన కెసము 

అతొమ్ము నొప్పి శార్తసము గుల్మము హరించు, 

అగ స్ట హారీతక్యవ లేహ్యము. 

న్లో! దశమూలీ స్వయంగుప్తా శంఖవుప్పీశరీబలా. 1 హా_స్తిపిప్పల్య 
పామార్ల పిప్పలీ మూల చితకమ్ | ఛార్జీ ఫపుష్కరమూ 

౧ 

లంచ ద్విపలాంశం యవాఢశేను | హారీతకీ శతంచై నజలే 

పంచాఢ శేపశజేత్ | య వెస్వి న్నేకపాయేచ పూ లేతచ్చా 

భయాశతమ్ ॥ పచేద్దుడతులాందత్యా కుడపంచ పృథ్ట్టృృత 
మ్। తై లంవిప్పలిచూర్లంచ సిల్ తేచమాతీకమ్ | లిహ్యా బ్వే 
చాభయెనిత్వముతః ఖాజే [దసాయనమ్ | వలించవలితం 
హన్యాద్వర్ల యుర్భలవర్ల నమ | పంచకాసా౯ా తయాళ౯ా 

స కా తాం అగ అట అర్య శానా క్మా_ంచ ఏిషమజ్యరా౯ | హన్యా_త్తథా(గహ 

ఇ్యర్యోహృ[డ్రోగారుచి పీనసా౯ా | అగ స్త నీనిహితంథన్యమి 

దం(కేష్టం రసనాయనమ్ । | 
© 

తా, దశథమూాలములు దురడగొండి వితులు శంఖపుస్పి క చ్చూగములు ముత్త్ 

వపులగవు వేళ్ళు ఏనుగపిప్పళ్లు ఉత్తశేణి మోడి చి త్రయాలము గంటుభా రంగి పు 

పష్కురమూలము అవి దినుసుయొకటింటికి 2 పలములు యవధాన్యయు ఆధక్పమౌ 

ణము కర్కకా్మ_యలు 100 పలములు ఇటుల వీని నెల్ల నొక ఫాండములో వై చి ఆం 

డైదు ఆఢకముల (ప్రమాణము నుదకముబోి కషాయము కౌచవలయు, అ భాంచ 

మంనలి యవలు పక్యమైనతోడ నే కసాయమును వడియగట్టి యం దుకరక్కా యలు 
న 

* ఇచే తీటకసింద: మజియు ఇచే దూలం పెడియని యు చెప్పంబడు, 
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100 పలములు "బెల్లము 100 పలములు నెయ్యి 4 పలములు నూనె 4 సలములుపిప్ప 

లిచూర్లమ 4&4 పలములు కలిపి లేహ్యృపక్య్ణయుగవండి దిం చుకొని చల్లార్చి వీదప 4 ప 

లములు తేనెబోనీ బాగుగ కలియ బెట్టీ శేత్రీతో మాగిన కుండయందుని చి (పత్యహ 

ము 2 కరక్కాయల చేవింపుచుండిన ముదిమి పంచకొసములు వయరోగము శ్వా. 

సమ ఎక్కిళ్ళు విషమజ్వరము[గవాణి మాలరోగము టొమ్మునొప్పి అరుచి క్స్నస 

ము ఇవినశిం చుటయే గాక శరీరకాంతి అయుర్వ్భద్ధి బలము సాగా గలుగు, ఈహారీ 

తకీలేవా రసాయనము అగస్తురలచే జెప్ప ంబడియె, 

ఇం(దవారుణి కాది చూర్హము, 

న్లో॥ [మా ధవనిదా నే) ఇం[దవారుణి కాసూతం ేవ డారుకటు[తియం | 

శర్క_రాసహితంఖాచే చ్చా (స కాసహరంపర మ్! 

తౌ, పాపరవేరు చేవచారు (తికటుకములు పంచదార వీని చూర్షమును దిను 

సుయొకటింటికి 1శే తులము చొప్పున |గహించి అందు రసభస్మము 10 చిన్నము 

లయొత్తుక లిపి 20 దినములు తేనె పిప్పలి వని యనుపానముతో శేవింపుచుండిన శా 

సలుకౌసల్యువారించు, 

స్యయముగ్ని రసము, 

శ్లో॥ [మాధననిడా నే] శుద్ధసఘూతం దిగధాగంథం కుర్యార్థ లేచ 

కజ్జలీమ్ | త'యోస్పమంతీక్షృ చూర్ణం x మర్ష యెత్కన్య 

కాదవైః! ద్రియావమాంతే కృతంగోళం తామ్రిపా(కే మని 

&ీవేల్ | అచ్భాదై. ్ రరండపష్మతేణ + యామాం త్యేవ్యుష్ట తాం 
(వేల్ | ఛాన్య రాశె"న్యసేత్ప ళా ౫ గయామాం త్రేనము 

ద్దరేత్ | నంపేషృగాలయుద్వ స్తే/ నదో్యోవారితర:భ నేత్ | 

(తికటు[తిఫలా చై లా జూతీఫల లవంగకము | + వీలేపూంళవ 

భాగానాం సమంపూర్యోదితంభ వేత్ [| నంచూ;ర్ల ్రలోడయె 

శే ద /ర్భత్యుం నిష్క_ద్యయంతథా 1 స్వయమగ్నిరసోనామ 

తీయ కాననిక్పుంతక £ |! ఇం|దవారుణికామూలం భృంగీకృషమా 

తిలైస్పహ! భత యేళ్ళ యశకాసార్తోనిహ్క_మాత) (పశాం_త్తయే 

* మర్హయేత్క_త।| కదవై 8, ft యామాన్లే ఫ్యుష్ణ తాభ చేత్ (| ద్ద దినాం తె, 

{ ఏపూంచపర భాగా నాం సమం ఫూర్యర సౌభ వేత్ || ఇటులను పాఠాంతరము లుగల వు, 
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తొ, కుద్దిచేసిన రసమ 1 భాగము శుద్ధి జేసిన 'గంధకము 2 ఛాగములు ఈ 

ర౦టీిని ఖల్వములోనుని చి* కాటుకవలె మర్దించి దానికీ సమముగ ఉక్కూభ సుయ 

క లిపీ కలబందర'ససముతో గాని లేక ఇండుఫుకాయ రసముతో గాని 2 రూములు, 

మర్దించిముద్ద జేసీ రాగెసంపుటములోనుని-చి దానిపై ఆముదపాకులుజాట్టి 1 రూము 

వరకు నునిచిన ఊన్షంబగు,' వీదపదానిని ధాన్యరాశియందు 2 రూములు గాని (లేక 

2 దినములంగాని) వునిచి యందుండి తీసీ ఖల్వములో మె త్తగనూరి వ్ర గాళితము 

జేసి నీళ్ళపెవై-చిన నది తేలున.పిదప ఈ లోవాదూర్లమునకు సమముగ (శ్రీకటుక 

ములు (తిఫలములు ఏలకులు జాజికౌయ లవంగములు అను ని 9 వసువుల యొక్క. 

చూర్ణమను గలిపి తేనెలో వైచి కలియ బెట్టి 2 నిష్క_యుల యొత్తును సేవింపుచుండి 

నను లేక నిష్క_ (ప్రమాణమును. వెట్లేపుచ్చచేయ గుంటగలగర పిప్పళ్ళు నువ్వులు 

అనువాని అనుపొనముతోడ సేవింపుచుండిన కుయకౌసము వరించు, 

వలే అధ్య RT! న్ [ఆయున్వే బే] కుద్దసూతిన్యభ ౧ కంద్విభాగం శుద్ధగంధక 

మ్! భాగ్యత్రయం మృతంకా[మం మరీచందశ భాగకమ్ | మృ 

కాభ)న్య చతు ర్భాగంభాగ మేకంవిషంకీ వేల్. | భూతాంకు 

కస్య భాగా కంనర్వమామేన * మర్షయేత్ | + యానుం 

భూచదాంకుశోనామ మాేకం వాత కాసజిత్ | అనుపానం 
= ణ్ జ గ లీ “సశ *ెణము రి లిహేత్హై _దేవిభీతక ఫలత్యచః | వ్యోహా తై ్వమలక ఛార్జి 

వ్యాఘిభిఃక్వథితంజలమ్ | శాసాన చేసాంశ్నచిరా. త్వీకే 

మాశళు న్యపోవాతి మామై కంచ లిహేళ్టైదై) రక్తకానం 
QQ హై pn) 

నియ చృటి! 

తా, శుద్ధి బేనీన రసము ] భాగము శుద్ధిచేసిన గంధకము .2 భాగములుతె మ 

భస్మము రీ భాగములు మిరియాలు 10 భాగములు అభకభి స్మము 4 భాగములు శు 

ద్ధిచేనీన నాఖి ] భాగము భూతాంకుళము 1 భాగము ఇటుల వీనినెల్ల ఖల్వములో 

నునిచి నిమ్మపండ్లరసయుతో నొక రూము మర్తిం చిమాషయెత్తు మాతలు జేనీయం దొక 

దానిని కేచితో చేవించివెంబడిగ తానికాయల బెరడు (తికటుకములు ఊనిరికెవరుగు 

శ. ెావయేల్ ఈ రసోభూతాంకుళ నామ 
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సె ంటుఖ రంగి “నేలములక వేళ్లు అనువాని కహాయముసు (వాగినదీర్ధ్య కౌలముగ బాధిం 

ఇకుచుండు వాత కౌసము మొడలగు సర్వ కౌసహులు క్రీ ఘ్రముగ హరించు. భఘుణియు 

ఫీ భూ తొంకుకరనములో మౌష్మపమౌాణమును తేనె (వీస్పల్సి తోడ సేవించినర_క్ష 

“రొసము హారిందు, 

నింశతీ శేవ్మరోగ వివర ము, 

న్లో॥ [(నూధవనిదా నే] పూర్వా కానః శయ కాసో ర*క్తకానళ్చ 

చివ్చికా ! వాతకాన ః పై త్యకాసఃకుత కాసశ్చశు క్తి కా | ఆమ 

కాసః పాండుకానః కృష్ణ కాస _స్తధైవచ' |. శ్లేష్ణుకాసో దధి 
కాస; కానశ్చ్లెప్మ జిహ్వాక ః | కంఠజిహాగేప జివశ్యాచ 

వ జిహంకకాన ఊర కాన ప ప వాంతి హక నక | “SS స నేష్ట్రభంగ న్నేష్న 

జో © a a 
కుష్టుశ్చసంజ్ఞి త్ర © | లకే వింనతిః కాసా? వయ్యామివిధివ 

శ్ త్క_)మాత్ |] 

తా, వూర్వ్ణకౌసము తయకౌెసము ర _క్షకాసము చిస్పికాకౌసయె వాతకౌ 

సము చెత్యకా'సమయు ఈత కె సమయమూ శు క్రికౌకౌసము ఆమ కెౌ-సము పాండుకౌసము 

కృష్ణకాపము శ్రేష్మ'కాసము దధీకాసము 'శ్లేషుజిన్వాక కౌసము కంఠజిహ్వక కౌసయ 

ఉసజివ్యాకకౌసము _ జివ్వాకకౌసము  (ఇదిజం పున) ఉర ౧ కౌసము శ్రేష్మళం 

గాలళికౌసము శ్రేష్మకుష్టుకౌసము అననీనిరువదియా శ్రేష్మరోగములని చెలియవలయు, 

*పూర్య కాస లతుణము., 

న్లో! [ఆయు శ్వేచే] జను ప్రభృత్యవీశ్యం చసతతం౩-సపీడనమ్ | 

అనారోగ్యం (పథా తేచ పూర్వకానన్య లక్షణమ్! 

"శా, శౌసముజనించినది మొదలు ఇంద్రియములకు సత్వములేకండుట వల్ల 

పుడు దగ్గు లిగియుండుట లేక మూల్లు చుండుట (పాతఃకాలమున మిక్కుటముగ 

దగ్గుగలుగుట ఈ లతుణములు గలది వూర్యకసమని తెలియవల యు, 

పూర కాసమునకు కానక ర్లరీ రనము, 

వో అమృతంపారదంగంధం శీపాళం చసమాంశ కమ్ | 

అర్క్మ_మూలకషాయ్ణ మర్ష యుద్యామమా(త్రకమ్ | 

12 
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డోలాయం (తే ద్వియావూంతం పాొదితంచ నమ ద్ధలేత్. | 

గుంజూామా,[త్రం (పదాతవ్యంపూర్వ కానంనియ చృతి | 

తా, నాఫీ రసముగంధకము నేపాళ ములువీని నెల్ల శుద్ది జేసిన సమ ఖ్రాగ ములుగ 

ఖల్వములోనుని చి జిల్లేడు వేళ్ళకపసాయముతో 1 గూముమ్మ్డిం చి జిల్లేడు వేళ్ళక హో 

“యము తోడనే 2 రూములు డోలాయం[త్రమున వండి సరిగింజలం తేనీ మాత 

లుజేసి యందొక దానిని తేనె పిప్పలితో శేవింపుచుండిన పూర్వకౌసము 

హరించు, 

తయ కాన లతుణము, 

వ్లో॥ [మాథధవనిడానే] చేసాంశుస్క. ంచాంగకుష్టమన్నంత్లీ ఇం చ 

పాండుతా! శిరో(ఛభమశ్చహిక్కా చ క్షయ కాసన్యలత.ణమ్! 

తా, శరీరము కుష్కించుట శరీరము కుష్టుకోగముపట్టి నటులుండుట ఆన్న 

మునందిచ్చ లేకుండుట శరీరము పొండురవర్షముగనుండుట తలదిరుగుట ఎక్కిిళ్ళుగటు 

గుట ఈలతృణముతోడ దగ్గునుగలిగియుండిన తయకొసనుని తెలియనలయు, (ఇది 

అసాధ్యము.) 

న్లో (ఆయుక్వేదే] "దేహాంశువ్యతి కూలరోగనహీతం కుకీ వ్యథా 

రోచకమ్ | హీక్కాకుక్ల వివాశగద్దదగళంకంపోగ్ని మాంద్యం 
జ్వరః। శ్రేష్మా (గ్రంధినిభశ్చదుఃఖ విఫులంమాంసస్యనిష్టేవనమ్ | 
శ్యానశ మయ కాన లత.ణమిదంనై. వర్ల థి తృ స్తాన్యితమ్!! 

తా. శరీరము కృశించుట శళూలగలుగుట కడుపునొచ్చుట అరుచిగనుండుట 

ఎక్కిళ్ళుగలుగుట శుక్ల మునశించుట డగ్గుత్తి క బడుట శరీరమువణుకుట అగ్ని మాంద్య 
ము జ్వరముగలుగుట కఫము ఉఊంటలుగట్టి వెడలుట చకౌరమువలన కఫము కంపు 
వేయుట కడుపీడగలుగుట ఊమిశీన నెత్తుమగడ్డలు గట్టి వెడలుట శ్వాసముగలుగుటళ రీ 
రమున కాెంతిలేకకండుట దప్పిగలుసట ఈ లతణములుగలది కృయకౌాసమని తెలి 

యవిలయు, ఇని అసాధ్యము, (ఐనను దీనియందు స్వయమగ్ని రసమను (బచోగిం 

పంద. 

రక్ష కాన లక్షణము, 

శో (చర శే] శోణిత కోవ యుక్సా)వః హృగ్దాహః కాంతిహీ 

నా! ఉస్థాతిశయరూ కచ రక కాసేబలత్నుయః॥ 
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తా, దగ్గిన కఫమువెంట నెత్తురుబడుట ముక్కు.ననెత్తురుగారుట అమ్ము 

లోనుండుట శరీరమున కాౌంతిలేసండుట శరీరమున కడు ఉప్ప యుగనుండుట ఈలత్న 

ఇములుగలది ర క్షకొసమని తెలియవలయు.. (దీఎయంను జ్షరము బల క్షయముగ లిగి 

యుండిన అసాధ్యము, లేకుండిన సాధ్యము, ఈర_క్ట కౌసముహారించుట కై “పె జెప్ప 

బడిన భూ తాంకుళశరనము తో మొౌష్మపమాణమును తేనె పీప్పలితో చేవింపవల యు, ] 

వృస్లాది కషాయము, 
వ 

శ్లో వృపౌవధాభ్యాం వృషపిప్పలీభ్య్యం వృషోషణాభ్యాంచ 
కృ తాకాకషూాయాక్ | (కమేణవా తాది సముద్భ వేషుర న్తేచ 
“కాసేనముదడాహారంతి ॥ 

తా, అడ్డరసము శొంఠి,అనువాని కషాయము వాతర _క్ష కొసములను అడ్డసర 

ము పిప్పళ్ళు అనువానిక హేయము. పి త్తేర_క్ట కౌసములను అడ్డసరమ మిగియాలు 
ఆఅనువాని కపాయము శేష్మర_క్షకౌసములను హరింసంజేయు (మేక అవు అనువాని 
పంచీతేమలను 2 ఆడ్డలు [పమాణమును గహిం చిఆందుశేలచెక్క_ 10 పలములుచం 
(డ్రవేరుచక్క 10 పలములువై చి చాతుర్భాగముగ కహెయముగా-చి వడియగట్టి ఆం 
దు తికటుకములు చెవ్యము గంటుంభారంగి అక్క-_లక“జ్ఞ దుంపరాన్నము లవంగములు 

(శీఫలములు కల బందమంపలు అభ కభస్తు ముఅనువాని చూర్ణ మును దినుసుకు 'సస్మా_ 

ని (డబ్బుల) యొత్తుగలిపి “లేహ్యపక ముగవనండి సాంగకీతలమున తగు మాత్రము 

తేనెబోసీ బాస కలియ బెట్టి సాయంపాొతఃకాలముల ఉసీరకకౌయంక శేవింపు 
చుండిన ర_కకాసము వారించు, 

చివ్పికాకాన లతుణము, 

న్లో! [చరి వక్ష్రేదుగ్గంధతా కాంతి రరుచిగ్గుపగా[తతా | 
'దేహకాంతిహార కుష్టో మండాగ్నిళ్చివ్పి కాసశే | 

తా, నోరుకంఫు వేసుట శరీరముమెజయుట అరుచిగలుగుట శరీర ముబలు ప్ప 
గనుండుట శరీర కాందిజెడుట శరీరము కుష్టు కము పట్టినటులుండుట అగ్ని మాంచ్య 

ముగలుగుట ఈ లక్నణములతోడ దగ్గును గలిగియుండిన చిప్పికాకౌసమని “తెలియ 

వలయు, (దీనియందు ధాతుక్షుయఘయు |ప్రధానయమగనుండిన అసాధ్యము. లేకుండిన 

సాధ్యము, ‘ 
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చిప్పికాశానమునకు నరాంంగసుందగ రసము, 

న్డ్ శుద్దనూ+తం విషంగంధ శుదతాళకమూవీకమ్ 1 ఏవఠాని 
నమ భొగాని ఖల్వమ భ్య వినివీపేత్ | హంనపాది రసేనై 

వడ్వియామం మర్లయెద్దృథమ్ | కాచకుప్యాం నివేశ్యాభ 

బాలు కాఫీః (ప్రపూర యేత్ | సాంగశళీతల ముద్ధృత్య ద్విగుం 

జంభతుయేత్సడా | చప్పికాసం నిహాంత్యాశుసర్వ కానం 

సియచాతి | సర్వాంగ సుంరఠో పవ రోగరాజ నిక్ఫం 

తనః | దశ భిర్హరి చైర్యు కాంపథ్యాంపిప్టా(భ సాతథా | నాభి 

జానాతికానంచ వి చాసుఖకరంపరమ్॥ - 

తా, రసము నాభి గంధకము తౌళకము * హౌమమౌాతీకము పీనినెల్ల శుద్ధి 

చేసీ సనుభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి హాంగపాదియాకురుసముతో 2 జూములు 

బాగుగ మర్దించి గాజాకుప్పెలోనునిచి వాలుకౌో యం కమున 2 జాములు వృద్వ 

గ్నితోవండి సాంగకీతలమున డీసీ యంధు 2 గురిగింజల యెత్తును పదిమిరియాలు ] 

కరక్కాయ అను వానిని ఉదకములో నూరి చానియనుపానముతోడ సేవించిన 

చిప్పికాశౌొనము సర్వకెసములు తమయకోగపు హరించు మఖీయు నీయాపధథ సేవన 

వలన కాసోపదవరహితు౦_డై. సుఖుముగ' నిదించు, (కరక్కాయచూర్షము శ్లే నేరు 

ఉప్ప శే చేరు అక్క_లకజ్ఞ దుంపరాన్నయు పంచకోలములు అనువాని చూూర్లము 

డినుసుకు .]శ్లే తులము ఇటులవానిచెల్ల చేకముజేసి సంటగలగరాళకరసముతో ను 

రించి + ఖావనజేసి (ప్రతిదినము ఊనీరికకౌయంత చూర్గమును తేనెతో నేవింపుచుం 

డిన చిప్పిక” కొాసము హరించు.) 

న్లో! మండూరం కపవాతఘ్నం దీపనస్యవినర్థ నమ్! 

తౌ, ముండూరమును గంజితోడ[ తాగిన వాతకౌాసము హరించుటమేగాక 
అగ్ని దీపనము సగాగలుగ. - 

వాతకాన లహ ఇము, 

శ్లో! [అయుక్వేచే) పృాచ్చంఖమూరస్థోదర సార్భ (తాలీ మామా 
ననఃకీ,ణ బలన్వరౌజూః | (వసక్త వేగ స్తునమీరణేన భిన్న 
స్వరః కానతిశువ్క_ మేన! 

లా బన... తా. వయం. క వానా. న. 

శ హే*ంమమాతీకమన_-- బం గాయనను, T. భావనయవ ఊగ నెట్టుకు, 
cn 
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తా, హృదయము కణత శిరము ఉదరము పౌర్ళ యలు వీనియందు కూల 

గలుగట నోగాండుట బలము స్వరము ధాతు వులు వీనియొక్క_ తేజస్సు క్షయిం చుట 

పలుమారుదగ్గుట స్వర భేదము పొడిదన్లు గలుగుట  ఈలతణములుగలది వాతకొస 

మని తెలియవలయు, 

రుృుదపర్పటి కనము, 

[మాథవనిడా నే] శుద్ధ సూతంద్భి భాగంధం సంమర్హ్యంలో 

ధజ[దవై 8 | వా తారిరార్ష కం భృంగ్రీ కాకమూ చీద్వికర్షి కా | 

దినె నైకంమర్ష యేశ్ధ్ర ల్వే పాచ యీత్పర్పటీంతథా ద్యయోఃపా 

దంమృతంత్యామం _ వీప్వామృద్వగ్నినావచేత్ | ర_క్షవర్ణం 
భవే ద్యావ తి వద్ద ర్వా (పవాలయీత్ | (పీ పేత్క_దళీ 

మ ల Dn అ అ వ గా జగ షృశేస్టా ప్యస్నిస్ద వు టేవునః | ఆచ్చాద్య తేన యోగనహ్మాధ 

౦ a rb అ స న్ శ్చొర్ణ షం చని మయమ్ | దగ్ధంవిసూర యేత్పశ్చాచ్చూర్ష 

పాదం వివంఖీచపేత్ 'రుద్రపర్నటి కాశే హ్యేషాచేయాగుంజూ 

ద్యయంద్భయమ్ | భూారి రి తంక టునిర్లుండ్యా నూలానిష్క_ 

ద్య్వయంవి బేత్ | భృంగ 3"జర సే సేనై నలిపే పీదా్యామధు వానరా 

వాత'కానంసనిసన ప. సర్వ గ్రా వనశంశ యః! 

తా, శుద్ధి చేసీన సము 1 భాగము శుద్ది చేసినగంధకము 2 భాగములు ఈగెం 

జిని కాటుకవలేనూరి లొద్దుగ చెక్కు_రసము “ఆముదపు వేళ్ళు అల్లము గుంటగలగర 

కాచియాకు "తెల్ల గం మేన నల్ల గం చున అనువాని రసములతో 1 'దెనము ఖల్వము?కోే 

మర్చి ంచి సన్నగ బిళ్ళ జేసి అగ్ని సెనునిచి అప్ప డమువ లె కాల్చి చానికి4 వ భాగము 

శాన సము గలిపి మర్దించి చూర్ణము జేసీ యా-కుడులాశినుని ఏ మందాన్ని ని ఎజ్లు' 

నగువరకు గరికునో జయించి శశ ఆరటియాకులో నుని పొట్లముగట్టి నమ. 

ములో పొదిగి లభుసుటంబిడి సాంగశీతిలమునదీనీ చూర్షము చేసి “దానికి 4 వభా। 

ముకుద్ది జేసిన నాఖ్సిగలిపి మర్దించి 2 సరిగింజల యొత్తును 2 నిష్కు_ముల యొత్తు నేతి 

పొట్ల చావిలి-వేరు అనువాని " చూ-న్తానుపానముకోడ గాని నిలేక గుంటగలగరామ రసా 

నుపొనముతోడ గాని. లేక తేసెయనుపానముతోడ గాని శీవించిన వాతకౌసము 

నిస్సృంళ యము ముగ బారించు, 
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Ek త్యకాన లశ్ణము, 
మా 

శో! (చరకో] ఉరోవిదాహజ్వరవ _క్ష9కో పై రభ్యక్షి త_స్తి క్తముఖ 
న్తృషపార్తః | పిత్తే వవీతానివమేత్కటూని కాసేవపాండుఃపరి 
దహ్యుమా నః 

తా, తొమ్ములోమండుట జ్యరమగలుగట నోరెండుట నోరు చేదుగ నుండుట 

కడుదప్పిగలుగుట పచ్చగ శౌరముగా వమనంబగుట దగ్గుగలుగుటళ రీరయ పాండుర 

వన్షముగనుండుట శరీరమున తౌపముగలుగుట ఈ లతృణములంగలది ెత్యకాసమని 

“తెలియవల యు, 

శ్లో! [గ్రగంథాంత నే] శిరఃకంపో భనుస్ప్వేదశ్ళర్షి దోపశ్చశీణళా। 
తృష్టాచ శ్లేషుశమనం మూర్చావై పై త్యకాన శే! 

తె తలవణుకుట తబ్బిబ్బులాడుట చమట చాంతిగలుగుట సత్వము లేకుం 

డుట దప్పిగలుగుట ఒకింతేడగ్గు మార్భగలుగుట ఈల క్షణమయులుగలది పైత్య కామని 

"తెలియవల యు, 

విజయ భై కవ రసము, 

న్లో! (రనరత్నా కళే) రనభాకోభ వేచేగో గంధకోద్యిగుణోమతః! 
త్రిభాగాపిప్పలీగా) వ్యా చతు ర్భాగాహరీతకీ |! విఖీతఃపంచభా 

గన్ఫువాసావడ్లుణికామతా | భాస _ప్తగుణాగా?. హ్యోత్వేత 

చ్చూర్డం ప్రకల్ప యత్ ! బర్చర క్యాధమా దాయభావయీ దేక 
వింశతి | _విభీతేక ప్రమాణేనమధువాగుళికా| క్రియా 1 వనై కాం 
భత్షయేత్స్చాతః కానశ్యానవినాశవీ | (బ్రహ్మ్హీణా .. నిర్ణతో 
సేవ రసోవిజయ ధ్రైరవః' - 

తా, శుద్ధి చెనినరసము 1 బాగము శుద్ది చేని న గంధకము 2 భాగములు నీప్ప 
ళ్ళు తి భానమలు కరక్కౌాయలు 4 భాగములు తానికాయల బెరడు 5 భాగములు 
అడ్డసర పు యీనలు 6 ఫెగములు గంటుభారంగి 7 భాగములు ఇటులవీనినెల్ల ౫ 

కించి చూర్ణము జేనీ,వాయింటాస కహాయముతో 21 మారు ఖావనజేసీ తాని కా 
య గింజలంత మౌతలుజేసీ యెండించి యందొక దానిని (పాతఃకాలమున లేనె 
తో సేవించిన సర్వకాసశ్వాసములు హరించు. ఇని టైన్మాచే నిర్మింసబడియొ, 
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(తిస్మేతక రనము 

మి [పూజ్య పాద్యీ] భస్మ తామా (భ తీళ్హైానాం 'కానమర్షవరీ 

రసిక | మునిజై ర్వేత సామేన దినంమర్షశ్యం |సువిండితమ్ ' 

ర వ్ ల జగ జ నిప్కా.ర్ధంపి త్త కాసాన్ఫొ సర్వ కాసంనియచ్చతి! 

న్లో 

తా, తామభ'స్మము ఆభ కభ స్మము ఇనుపభస్తుయ వీనిని సమ ఫాగముల్లుగ 

ఖల్వములోనుని-చి కసీవెంద పిల్లి పీబర వేళ్ళు అవిశాకు ప్పల్ల(ప్రబ్బలి అనువాని రస 

ముతో (పత్యేక (ప త్యేకముగ నొకొ్క్క_కదినము మర్షించి 9 సరిగింజలంతీ గాని లేక 

అర్థ నిష్క (పమౌణము గాని మాత్రలు జేనీ ఎండించి యందొక నానిని శేవించిన ధట 

త్యకాసము సర్వ కౌసములు వారించు, 

ఊతకాన లశ్ణము, 

న్లో గా? 
సిద్ధ రసార్ల ఇ] అతివ్యవాయ భారాధ్వ్యయుద్ధాశ్వగ జస్మిగ 

సౌః |కూతుస్య్యోర :తమతంవాయు రృహీత్యా కానమాప 

హేత్ | సపూర్వంకాన తేశుష్కంతతఃప్టి వేత్స శోణితమ్ | 
కం శేసరుజతాత్యర్థంవిభి న్నే నై వచోరసా | సూచీభిరివతీక్తై 

భిస్తుద్యమా నేనళూలినా మఃఖస్ప క్నేనళూ లేన భేడపీడాఖి 

తాపినా | సర్వ భేదద్యర శ్యానతృ స్ట్యానె న్వర్యపీడీత:ః | పారా 

వతలవాకూజ న్కా-స వేగాళ్య తోద్భవాల్. | 

తా, అతిమైధునముజేసుట కడుభారమునుమోయుటమిక్కు టముగమౌొర్షము 

నడుచుట మల్ల యుద్ధము సేయుట గుజ్జము ఏనుగు మొవలగున వి పరుగలడున పుడువాని 

నడ్డగించి పట్టుట ఈ కారణముల వలన రూక్షగల పుగుషునియొక్క_ అలోొమ్ముపగిలి 

దానియందు వాతము పకో పించి దగ్గునుగలుగం జేయు, ఈ కాసకోగము జనించుట 

కుముందు పొడిదగ్గుగలిగి పిదప ర_కయుక్టముగ కఫముబడుట కంఠము మికుటము 

గ నొచ్చుట లొమ్ము పగిలినట్టుండుట జోొమ్ములో నూదులచే బొడుచునటుల శూ 

లగలుగుట శూలవలన అొన్ములోస్పర్శసహసము లేకుండుట పార్శ పములయంగ। 

గొడ్డలితో గొట్టినటుల తాపయు_క్షమెస శూలగలుగుట సంధులుపగిలినటులుండుట 
జ 

—_—_ 

శ ద్విగుంజంపీ_శ్రకాసారోభ తృయేచ్చితీచే త్రిక మ్ ఇటులను పాఠాంతరముగలదు, 
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రా 

పిట్రవ లె గుర్ల రుళబ్దము కే యుట ఈ లక్షణాములు ఈత కా మయునగలుప, 

జ్వరము శ్వాసము డిప్పీ సరషభేవకు. గలను: తమతజన్య కాస వేగమువలన పావుర 

తత కానమునకు తాలేక్ష్ణర రసము, 

కా [ఆయుక్వేచే] రనపాదంమృ తంతారం థ్ లాతాప్యం చతు 

రుణమ్ | ఇకువాసారసాభ్యాంచ మర్గయే త్ప)కారద్య 

యమ్ | దె(యామం వొలుకాయం (లే స్వేద్యమాదాయ 

చూర్ణ యత్ | గు" జాద్యయం నిహం త్యాను క్షనం జ వ్యా 

సంషతోనృవమ్ | రనస్తాలేశ్వరోనామ్నూ ఫ్యాసుపానంచ 
కథ్యతే | వచాకుష్టహరి(ద్రాభి చ ఎంథధవం టంకణంప్వమ్ | 

పాఠాచలాంగలీవ్యోపంచాతుం (వ ల్యేకభాగ కమ్ |) భావి 

తంభృంగసా రేణ క డినె కంతంచభ గతయ్టేల్, | మాషంతకాొ లేశ్వ 

రోనామ్నా హిక్కా నై. నృర్యకాసజిల్ | చాడిమం త్రిఫలా 

వ్యోషం(పమోణాంచ నమంగుడమ్ | చూరి రి తంభకు యత్క 

రం చత కాణాపను శ్రమే! వ 

శా ర కనభళ్ళుకు క భాగము రజితభస్మ్రము క్షే భాగము శుద్ధి జే సిన మణీ కిల2 

భాగములు శుద్ధి చే జేసిన హేమ్మజవాతీ కము 2 భగయులు ఇటుల వీనిని ఖల్వములో 

నునిచి ఇటుక అడ్డస సరయు ఆనువాని రసములతో 2 జాములు మర్దించి nf 

"ప్పెళో నునిచి వాలంకాయం[త్రయున 2 జాములు వండి పాంగ ఫీతలమున దీసీ శూ 
ర్లముజేని 2 గరిగంజల యొత్తును వస చంగల్వ్యకోన్ల పసపు సై ంభవలవణము వెలిగా 
రము అతీవస చిరుబొక్డి శౌన్న చెర్ల గడ్డ | తీకటుకయులుకిఅనువానిని అత్మ పమా ణము 

(పత్యేక (పత్యేకషుగ చూర్లముజేని “పంటగలగరాకు రసముతో ] దినము 'భొవన 
జేవీ ఈ చాక్షానుపానము తోడ శేవించిన కృతమువలని జనించిన కా 
హరించు. మజియు దినిని మౌషపమాణము యనుపానమురోడ 3 చనిం చినను యొ 

క్కిళ్ళు స్వరభంగము కాస నము హారిందు, మటియు దాడిమ బెరడు (తిఫలములు 

త్రికటుకములు ఆనువానిని చూర్షము జే నీ దీనికి సమముగా బెల్లముగలిపీ కర ర పమా 

తానుపానముతోడ పతా కేళ్యరరన మును సేవించిన క్షతకౌసము హరించు, 

సశ్వాసములు 

శ తతవవం (భువమ్, 
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స్సు క్రికాన లవణము, 

శ్లో! (మాధవనిడాశే] శక్తి కాసేచ మందాగ్నిః కంశేచ గ్లేవ్మ 
సంస్థితిః | అంగాసాంచై నవై కల్యంశు _కీకాసంవిదుర్భుథాః। 

తా, అగ్ని మాంద్యము గలుగుట కుతికలో తెమడనిలుచుట అవయవములు 

శిధిలంబులగుట ఈలకుణములుగలది కు క్రికొౌనమని చెలియవలయు, ' 

సూర్య రసము, 

శ్లో! [నిత్యనాథీయే]  రనమేకం ద్వ్యిధాగంధం (త్రితాప్యం పంచ 
తాళకమ్ | సర్వశుద్ధం చూన్ష్యాథ చతుర్భాగం వృతా 

(భకమ్ | వచాకుష్టహం(దాగ్నిటంకణం సై ంథవంవిషమ్ | 

పాఠాచలాంగలివ్యోహం సర్భ్యం[ప్రత్యేక క ర కమ్ |; భావీతం 

భృంగసాశేణదినై కంతంచ భతయేత్ | నూహంసూక్యరసో 

నామ * శు_క్తికానంజయే_త్తతః | పిప్పల్యాసహ నిర్ణుండ్యాః 
క్యాథం చానుప్రపాయయీత్ | అషస్ట్రగుంజామితాభయో వి 

ఖ్యాతారనపర్పటీ | |క్రికంటమూల శుంకీచ హజాశీ రన 

మోదకమ్ | టీ రావశిష్టంతం క్యాధం సకణం పాయ యేన్ని శీ 

తా, శుద్ది చేసిన రసము 1 భాగము శుద్ధిచేసిన గంధకము 2 భాగములు శుద్ధి 

చేసిన స్వర్దమావీకము 8 భాగములు అ భకభస్మము 4 భాగములు శుద్ధిజేనీవ తాళ 

కము 5' భాగములు ఇటుల పీని నె చేకముజేసీ యందు వన చంగల్వకోషు పనపు 

చీ తమాలము టంకణకూరము చెంధవలవణము శుద్ధి జేసిన వసనాఫి శిరుబొడ్ది చన్న 

చల్ల గడ్డ (తీకటుకములు అనువాని చూర్లమును దినుసుకు కర్ష [ప్రమాణము చొప్పున 

గలిపి గుంటగలగరాకురసముతో 1 దినము భావనళేనీ మాషపమాణమును 12 
పీప్పళు వావిలియాకు అనువాని కషాయముతోడ శేవించినను లేక 8 గురిగింజల 

యెత్తు రసపర్పటిని శేవించి పల్లేరు వేళ్ళు శొంఠి అనువానిని దంచి యందు మేక 

పొల్లు మేకపాలకు 'సమముగ నుదకముబోసీ పాలు శేషీంచువరకు కహేయము కాచి 
యందు పిప్పలిచూర్లమును గలిపి ర్మాతులయందు (తౌగినను శు_క్రికాౌకౌసము 

చారిం-చు. 

* హిక్కాావై స్వర్యకాసజిత్ | ఎక్కిళ్లు స్వరభంగము కు_క్టికాకౌసము వారించు' 
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ఆను కాన లతుణము, 

era వ్ 9 శ్లో (ఆయు క్వేదే] అతిశీతంచకానశ్చ దధ్యాహోర  వివర్ణితేః | 
శిరో ర కనీ ఇ తాతృష్టా ప్యామ కానన్య లతణమ్!! 

తా, కడుశీతలము దగ్దుగలుగట "పెిలుగన్నమునం దిచ్చ లేకుండుట తల నొ 

చ్చుట శరీరము కృకించుట దప్పిగలుగుట ఈలక్షణయలు గలది ఆమౌసమని జెలి 

యవలయు, (ఇది కష్ట్ర సాధ్యము. ) 

ఆమ కాసమునకు చంద్రా మృతరనము. 

న్లో॥ శుద్ధ సూతామృతంగంధం నేపాళంచ నమాంశకమ్ | 
అరక్క_మూలకహాయేణ మర్షితంచ (త్రియామకమ్! 
డోలాయం[తే యాముమా[తం పాచితంచ నముద్ధ శేత్ 
గుంజానూా[తం (పదాతవ్య మామ కాసం నియ చ్చతి | 

అయంచం[చా మృతోనామ చం[దనాఖేన నిర్భితేః॥ 

తా, రసము నాస్ గంధకము శేపాళములు వీనిని శుదిజేసీ సమభాగములుగ 

ఖల్వములో నునిచి జిల్లేడు వేళ్ళకపాయముతో శీ జూములు మర్పించి ముద్ద కేనిపిళ్లేడు 

వేళ్ల క సాయము చే డోలాయం[తమున 1 జామువండి గురిగింజం తమా (తలు జే నీవెండిం 

చి యంవొకచానిని శేవించిన ఆమకెౌెసము హరించు ఇది చందనాధునిచే నిర్మింప 

బడియె, 

పాండుకాన లతు,ణము, 

తో [చముతాంత లే] -జీహేచ పాంకురచ్భాయా రా (తై శ్రే 
ర గా 

సమ.ద్భనః | చవాశ్లేప వినాశశ్చ పాండుకానన్ష్షలత్సు, ఆమ్, 
ళ్శి 

తా. శరీరము పాందురవగ్గ ముగనుండుట ర్మాతులయందు మీక్కు_ టముగదర్దు 

గలుగుట పగటియంకు దగ్గులేసం కుట చఈలకత్నణములు గలది పాండుకామని తెలీ 

యవల యు, 

పాండు కానమునకు కానసంహోర ఖై రవము 

న్లో [మూథవసిదా వే] మృతనూతం సనమంచా (భం. హపింంగపళం 

విషతాళకమ్ ! తుల్యంతుల్యం ఖల్వమ భ్యే పే, పేన్టుర్ష ష్టం 

దినద్భయమ్ |! హంనపాది కపాయేణకుక్కుటీ పుట పాచితమ్ః 



శ్లేష్ణరోగనిడాన లక్షణ చికిక్సాదయః. శ9క 

చూర్జీ కృతంచ తత్సమ్య జాహషమా (త్రం [ప్రజాపరఫీత్ | ర్ ఊొ. 
పాండుకాస వినాశ స్పా త్పర్యకాన తయోభ వేల్ | [శీమ 

ద్దహననాథేన కాసనంహోర బై. రవః | రసోయం నిర్మితో 
యల్నా లోకరతఆహేతవే | - 

C౧ 

తా, రనభస్మము ఆభ్రకభస్టము సద్ది చేసిన ఇంగి లీకము కుద్ధి జేసిన నాభి 

శుద్ధి చేసిన తాళకము వీనిని సచుభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి వాంసపాదియాక్రు 

కషాయముతో 2 దినములు మర్దించి కోక్కు_టపుటంబిడి సాంగశీతలమున డీసీచూగ్ల 

ముజేసీ మాష(పమాణమును తేనె పిస్పలితో శేవించిన పొండుకౌసము సర్వకౌస 

ములు హరించు. ఇది గహన నాథునిచే లోకహితార్థ మై నిక్టింపంబడియె, 

కృష్ణ కాస లతుణము, 
వ 

ల్లో [పూజ్యపాదీ యే] రాక నవ (పకోపశ్చ ని|ద్రాభోగవివ 
ర దం కత 4 జుం షే ప శ ఇ! ర్థితః | రాత్ దుఃఖంచకృష్టృత్వం కృష్ణ కానస్య లక్షణమ్! 

తా, రాతులయందు మిక్కు_టముగ దగుగలుగససట నిదుర బట్టకండుటరా తు 
లు ౬ 

లయందు దుఃఖముగలుగససట శరీరము నలుప్రుభారియుండుట ఈ లత్షణములు గలది 

కృష్ణ కొ-సమని "తెలియవల యు, 
లణ 

కృష్ట కానమునకు ర సేంద్రఘుటిక, 

శో॥ విషసూతా(భకంగంధం వ్యోవంహింగుళ మై ంధవమ్ | " 
లవంగంపిప్పలీమూలం తుల్యం తుల్యం విమర్ష యేత్ | 

అద్య ఖో = ఆహ = దినంహంసనపదీ[ చానై ః కుక్కు_టీస్రటపాచితమ్ | 

చూార్తీ కృతంతతో చేయు మాహమా|తం ఛిమగ్యపై: | షల ప్రయా 
అద్ ఖో యాల జ లో Cn 

కృష్ణ కాన౧నిప ంత్యాశు సర్వ కాసం నియచ్చతి! 

తా, గుద్ది జేసిన నాభి కుద్ది జేసిన రనము ఆభ్రకభస్మము కుద్ధి జేనీన గంధకము 

(తీకటుకములు కుది జేసిన ఇంగిలీకము సెంధవలవణము అవంగములు మోడి వీఏని 

సనుఫాగములుగ ఖల్వములో నునిచి హాంసపాదియావరసముతో నొళకదినము మర్గీం 

చి కుక్కు..టపుటందిడి సాౌంగశీతలమున దీనీ చూర్ణము జేసీ మాషహమౌాణరును లేనె 
సిస్పలినో సేవించిన క్చస్ల కౌ సము నదథయానములా నీ ఘుముగ హాండించం, 

UTS a ఇ 
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శేప్టుకాన లతణము, 

త్ (బా హాయే] శన ప్రకోపిత। కంఠ న్పతతంరోగ వగహుః | 
a) 

దివా ర్మాత (పకోపశ్చ శైవ కానం వినిర్ది శేత్ || 

తా, కుతీకలో శెమడకట్టుట యెల్ల పుడుళరీరమున శేష్మము వ్యాపిం చియుం 

చుట శేయుంబగలు ద నలుగుట ఈ లక్షణములు గలది శేష ష్మవాతమని ఇలియ 

వలయు, 

శేష్మకానమునకు బోళబద్ద రసము, 

| [సిద్ధర సార వే] రనభోస్తు విషంతుల్యం బోళాద్యం ద్విగుణం 

మలేమ్ | బోళతాళక పాఠాన్ని కర్కోటీ మాతీకంనిశా | 

కంటకారీ యవమోరం లాంగలీ జీర స్రైంధనమ్ ! వధూ 

క సారంనంచూర్మ్యం నపాహం బార్ల )క(దచై ః | ఛాయా 

యాంపాలయేత్పళ్చా త్పప్తాహం చి(త్రక[ద్రవై *ః | గుటిగా 

బద రా కారా నేష్టుకాసాప సుతయే |; భతయే ద్భోల 
అలీ 

బస్టాయం రనస్సాన్యా్వాన పాండుజిత్ | కట్యుతీయం 

పవక దేవదారు. శాస్నా విడంగ త్రిఫలామృ ఆనామ్ 

మార్మం ననూంగం సితయానమేతం కానం జ యేద్విష్లు 

గేవచె త్యా౯। 
రా 

తా, రసభస్థము కుద్ది జేసి న నాభి ఇవి సమభా™ములు బోళము శుద్ధి జేనీన 

1 హరిదళ్లము శిరుబొద్టి చిశ్రేమాలము ఇేనివీరవిత్తులు శుద్ది జేసిన శీామనూా శీ కము 

పసపు (వాకుడు యవతారము చన్నచర్చగడ్డ జీలకజ్ఞి చె పె ంధవలనణయు యస్టి మథుక 

ము అనుహాని చూర్జము దినునుకు 2 భాౌగణులు' ఇటుల వీనిని ఖల్వయలో్ నునిచి 

అల్ల ఫు రసములతో 7 దినములు మర్దించి నీడనెండిం-ది పిదప'7 డినయులు చిత్రమాల 

రసముతో భావనకేనీ కేసగింజలంత మాతలు జేనీ యందొకడానిని | తీకటుకమయలు 

చితయాలము దేవదారు దుంపరాన్నము వాయువిడంగములు (తిఫలములు తిప్ప 
లారా అలలో. 

1 సారిచళమన -_ తాళకము, 



గేవ్మరోగనిదాన లతణ చికి త్పాదయః, పం 

తీ™ా అనువానిని సమభాగములుగ చూర్ణము జేసి. దానికి సమయుగ పంచడారగలిపి 

ఈయనుపానముతోడ సేవించిన “విస్తుమా ర్రియుక్క_ గడాయుభము చై త్యుల 

నిర్మూలనా జేయు భంగి” శేష ప్మృ"కౌ'సము శ్వాసము పాండు వువీనిని నిర్మూలము జేయు, 

దధికాన లక్షణము. 

| [మాధవనిదా నే] సేప్పో(చేకళ్చ రోణేచ దధిభు క్తి వివర్ణితః। 
గ దధి కౌనన్యలత.ణమ్! 

తా, దర్తుగలునుట “ఇఅుగసనం దిచ్శ లేకుండుట ర” తులయం దధికముగ 

దగ్గు పగ్టటియం ణు నద దగలునగుట ఈలక్షణములుగ లది దధికౌసమని చలియవల యు, 

దధికానమునకు కానవిభూననరనము, 

న్లో రెననాఎధక్ష పిప్పల్యో హారీతళ్యతు. వానకమ్ | 
చ క వ అభా యష్ష్య్యు త్తరం నమంచూార్హ్లం బర్భర క్యాథ భా వితమ | 

ఏవంవింశతిబారేణ 'భావయి త్వా నిచూర్ష్మ యత్ 

భతుయెన్మధువావై వ దధికానం వినాశయేత్ | 

విధూననరసోహేవ మహోడేవేన ఖామితః॥ 

తా, శుద్ధిచేసిన భసయు కుద్ది జేసిన గంధకము. వస్నళ్లు కగక్కా_యలు గచ్చ 

పలుకులు ఆడ్డసరము యష్టిమధుకము వీనిని సమభొగములుగ చూర్ణము జేసి వాయిం 

టాక కపాయముతో 2] మార్లు భావనజేనీ యెండించి చూర్ణ్మముజేనీ మౌడయొత్తు 

ను బేనెతో సేవించిన దధికొసము వారించు 

గేవ్న జహా న్వాక కాస లవణము, 

క్ల గఆయుశ్వే దే] జిశశ్ళణాపి నమండలానపీటకా చేహేచ 
ఇ ఇ ర్ జాల సరా టల 

నే నుల ధి 20 న 

"తా॥ నిర్ని[వ్రచ్వా స అంప హార్నిశించ దలతాకశేచ శాధిర్యక నె | 

ఏమ న్రైప్టుకజి: హా “కస్తుగదిత వై శ్రుషహ్యసాథ్యో భవేత్ ॥ 

కండూర,. 'నేచ్ | తి కెఇవ౨)వివరలీ 
భి అ శో గ 

గ లి 

తౌ, నాలుకయందు మండలములు పొక్కు_లుగలుగుట శరీరమున దురదగలు 

సట కఫము వగరుగ వెడలుట శరీరము విసర్ణయుగ శిథెలముగ నుండుటమాటలా డుటకు 
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తా (వణము శారీర ఆగంతుక ఛేదములవలన 2 పథధంబులు, అందు ముద 

ఉిదియణగ శారీరమను (వణము వాతాదిదోవషయులవలన జనించు. 2 వది యగు ఆగం 

తుక వణము శస్తారనుల గాయమువలన నలుగు, 

వాతిక (వణ లవణము, 

శ్లో కఖైఃకఠినసంస్సర్ళో మందసా)వేనుహారుజః | 
శుద్య కేన్సు రతిశ్యావో |వ్రణోమారుతనంభవః ॥ 

తా, జడముగనుండుట తాకిన కరినముగనుండుట కొం చెముగ (సావము 

మిక్కటమున పోట్టుగలుగుట పొడిచినటుల వేదనతోగూడియుండుట స్పురించుట 
నల్ల గనుండుట దా లఅలతణములుగలది వాత వణమని "తెలియవల యు, 

కు ల్లిక|వణ అతణము, 
QQ 

లో తృ హై మోహజ్యర సేద దాహాదుసావదారణ 8 | 

(వణంపిో త్త కృతంవిణ్యా దంధైసా,వైశ్చ పూతికై ౩ | 

తా, 'దప్పీ మోహము జ్వరము చెమ్మ తౌపముగలుగుట చీల్చబడినటుల వేదన 

గలుగుట కంపువేసుట దుర్ణ ంభముగ (సావముగలుగుట యో అతణములుగలది పీ_త్ర 

(వణమని “తెలియవనలయు, 

కఫజ[వణ లక్షణము. 

శ్లో బహువపి-చోగురుస్పి ఎగ్గ _స్పిమవితోమంద వేదన; | 

పాండువర్గోల్స నంశేదీ చిరపాకీకషోద్నవః | న్ గ్ భి 
తా. కడుబజిగటగ జడము చట్రనుగ నిశ్చాలముగ' మంద వేదన గలదిగ తెల్ల ని 

వర్ల ము గలదిగనుండుట కొంచెముగ (సౌవముగలుగుర- దీర్ల కౌలము మోద పండుట 

యీలశత్నణములు గలది శేష్ట్రజ్ఞవణమని తెలియవనలయు, 

ర_కృజ ద్వంద్వజ[(నణ లక్షణము, 

శ్లో! రకోర క[స్రుతీర క్వాద్ద్వి(త్రిజప్ప్యా _తృదన్వమొః 1 

తా, రక్త వర్ష నుగలదై ర క్షమును (సవింపం జేయుచుండు (వణయ ర క్తజ 

(వణమనంబడు, ఏక దోష ర_కసంబంధములవలన జనించినది ద్వంద్వజవణమని యు 
ద్విదోష. ర_క్తసంబంధమువలన జనించునది సన్ని పాతజ (వణమనియు జెప్పంబడు, 



న్! మృరోగనిదాన లవణ చికి త్సాదయ 8, రి9q 

గోళకంధారి యేద్వ క్షే కంఠజిప్వాం విన్తాశ యేత్ | 

తౌ. గుంటనగలగరాగు చూర్ల ములో వేచెగలపీ ముద్దజేసి దానిని నోటిలో 

ునిచికొని రసము (మింగుచుండన కంఠ జిహ్న్యక కొసము హరిం దుః 

దంతిధూవము వానము, 

తో దంకిమూసల్య ధవాముంనా నిర్దుండిచాసి యోజయీత్ | 

కంఠ జిహార్దం నిహాం ల్యేవ .ధూమపానేన తత్త తాల్ | 
ధా 

తా, "సేలదంతి వేళ్ళను గాని బావిలిధాకును గాని యుండించి చూర్ణము 

స్త్న్స్ అగ్నిలో జె చి పెనగను పానముజేనిన తఠణయున కంఠ జిహ్వూక కె కెౌసముశారించు ౬ 

BE అడు ణము, 

1 [ఆయు చా చే] జిహా్వోపరిత ర్తి స్వాప్యన్న యణ _న్తధైవచ। 

ms క్ష (వకోపశ్చా స్యుహజన్యా్ లక్షణమ్! 

తా, నాలుక 3పె నాలుక మొలిచినట్టుండుట అన్నమును భుజాం చుటకు క్రి 

తీనండుట ర్మాతులయంకు మికు. ఓముగ వస్తుగలునట ఈ లక్షణములుగలది ఊప 

జహ్వ్యక కానని పలియవలయు (ఇది హరించుట ౩ కృష్ణకెసమున నకు జెప్పబ 

డస ర సేయ్యదముటికలు 6 “నెలలు శేవింపవల యు, మజియు ఉఊపజివ్యాక కెసము పురు 

మనికి జనించినరెడల కుడిచన్ను మొనకు 8 (చేళ్ల్ క్రింద చంకలోగ శ వేయవల 

యు త్రీవైన మయొకల ఎదుమ-చ న్ను మొశకు 8 (కోళ్డ్ కింద ఇఐంకలో haa 

యు, లేక చి తయాలప్పు వేళ్ళ చిప్పనుకాచ్చి గటిగగటిచాని పె కొజ్బల పిండినిమ్ త్రి తి 
చా రి I) 

దాని పె రావియాకుల వి _స్టరిని పాదగి దాని పుట్టమళ్ను మె శ్రి “యుండిం చి పుట్ల 

మన్ను ఇటికె యగువరకు వుటంబిడి దీని యందలి పిండిని (పతిదెినఘ శీవింపుచుం 

డిన 4 మాసములలో ఉతపజిన్యాక కౌనము హరించు, 

జిహ్వ్యూక కాన లతుణము, 

న్లో! [చరేకే] న EES HE గ జిహోరయాః న్స ఇవాక్క్చృశ తాతథా!। 

నిదాహానిర్నిశ్ శే Er ఆ జప హ్వూకానన్వ లశు ఈము 

తా, నాలుక కషము చే మాయం బడెినటు లుండుట మాటలాడుటకుక _క్తిలేకుం 

డుట శరీరము కృశించుట నిదురబట్టకుండుట రా్యాతులయందు దస్ఫుగలుగుట ఈ లత 

ఆఇములు గలది జివ్వాక క" సమని తెలియవనలయు, 



జగ STR ఆ జడ - డో 400 బనవ రాజీలు అష్టమ ప్రకరణ 

జిహక కాసమునగు పిలకింఠ రనము. 

శ్లో! సూతకం గంధకంలోహాం విషంచ్నితకవ్మతకమ్ | వరాగం 

చేణుకాముస్తా(గంథిక ౮ నాగ కినరమ్ | ఫల(చికం (త్రిక టుకం 

శుల్బం తుల్యం తధభైవచ | ఏతాని నమభాగాని గుడోద్ది( 

గుణముచ్య కే |; నంమర్ష గుటి కాంకృ త్వా భతుయేచ్చణ 

మా(తకమ్ | జిహ్వా కానేతథాగు లే (పమే సేౌవిషనుజ్యే | 

మూ (త్రకృ చ్చే మూఢగ ర్ఫే వాతినోగేచడారు శే | _ నిలకంఠ 

రసౌనామ కంభునిర్థిత స్పర్టయమ్! 

తా, కుద్ధి జేసిన రసము కుద్ధి జేనీన గంధకము లోవాభస్మము శుద్ధి జేసీ న నాభ 

చిత్రయమాలము ఆకుష్మతిక లవంగములు కేకలు తుంగముస్తులు మోడ్ చాగశకేసర 

ములు (తీఫలములు |తికటుక ములు శా మభన్మయ ఇవి సనుఫాగములు వినికన్ని టికి 

“౦ డింకేలు ఇలయ ఇటుల నేకముజేనీ బాగుగమర్దీ ంచి సెనగలంతమా తేలు జేనీ 

శేఎం చిన జిహ్వూక కెసము గుల్మము (ప మేహము విషమజ్యర ము మూత్రకృచ్చ్య్రము 

సూళగర్నము జడారుణమెన వాతవోగము వీనివపారింపంచేయు ఈ నీలఅకంనర'సమును 

౫ “ఇడం సయముగ గల్పింటెం 

డఊాోర్ల గకౌన లశుణము. 
డు 

క్ష వ అ న్లో (చర శే] అకర్ష ణంచతీీవేణ వాయునాన్లైప్ట్రణ_న్తథా | 

హామేహూా శ్వ(తనస  ౧తెము 1(వపీడత! మ కురా కృ త్రివస్స్యురూార్థ ఏ. శెమ్హ (పపిస్త్వ॥ 

తా, త్మీవమైన వాతము శేమ్మము నాకిర్షి చుట (అనగా పుబ్బనము గలు 
సట] మేఘము రావకించియుఎడున పుడు మికఠష్కఓ ముగ వుబ్బసముగ లుగుట ఈ లత 

జక లుగలది ఊర్థ ఏ కొషమని ఊఉటియవల యు, (దీనినే కొందరు మేసురంజియనియు 

వ-చం చెదరు, ) 

ఊర్ల ౧ కౌనమునకు కాన కేనరి వటికముబు, 

శ్లో గంధం|తికటుకంచా[ భం రోహిణీ తాళకంనమమ్ | 

సంచకోలకపూయేణ మర్ష యీద్దివన్యత్రయమ్ | 
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మూపషయీదూ ధశేశాచ్యం సాంగళీతం నముద్ద చేల్ | 

నా హుషర న | నుధునాచానుపా చేవ హ్ఫ్య్యుర్ల ఏ కానం వినశ్యతి! 

తో, శుద్ధి చేసిన గంధకము |తీకటుకములు అభకభ స్మము కటుకదోహీణి 

శుద్ధి జేసిన తాళకము వీనిని సమభాగ ములు? ఖల్వములో నునిచి పంచకోలకపాయ 

ముతో తి దినములు మర్చించి మూసలో నునిచి బీలమన్ను లేపనముచేసీ భూఢరయం 

త్రమున పుటంబిడి సాంగశీతలమునదీసి గురిగింజంతయొత్తును తేనెతో ఒక సంవత్సర 

ము సేనింపుచుండిన ఊర్గ ఏకౌ'సము (అనగా ఉబ్బసము) హరించు, 

ఊర్ధ్వ కానమునకు అంకోలాద చూర్ణము. 

న్లో! అంకోలన్యపలాన్య ప్రా డ్రగుడై గృరినైన్సహా శ్ 

హో న్ నే! తథ్రాలి గ్రచ్చతే చూర్జర్ మధు రా చోర కాస | 

తా, ఊడుగ చెక్కు. 8 పలములు మిరియాలు 24 ఫలములు వీనిని దంచి 

చూర్లము జేసీ తేనెతో సేవించిన ఉబ్బసము హరించు, 

ఆ-గీ॥ [ బాహటము] ఉసిరి కా యపప్యు నొప్పగునచ్లేరు | 

సిందురంబు:గూర్చి చెలువుమోఅ | 

దానినొక్క_యేయు ఫూనిసేవించిన |! 

నకలరోగనమితి నమసిపోవు! 

క॥ బలురక్క_సినశ్లోరును | జెలువుగమరియుప్పుంార్చి సనేవించినచో | 

సెలపాజుమేఘరంజిని | కులమెల్లను వేగనడండు గోపతిగమనా! 

గ్ సొంటేపం చడార సున్నపు రాళ్ళలో | 

బటముతె గటిపెట్తిసిరు | 
(a) C౫ “6౨ 0 

వోసినండిదించి ఫూనిసిందూరంబు | 

. సేవంజేయమాను శీ(ఘ్రముగను! 

నేష్మభంగాళి లతుణము, 

న్లో [అన్యశా స్తే/] ఆవిక శేహ్న లఃకంశా దంోవీతంచచే తయోః! 

చాధిర్యంశ్లేవణా ప్రో క్షం భ్రమ మూ ర్చా(శ్రమక్ష నమూః! 

స్యా ద్రూపంశ్లోషణాజిహ్మా భంగాళ శ్లేవ్ణ కేతథా॥ 



409 బనవరాజీయే - అష్టమ ప్రకరతే 

తా, నోట మేక లెమడవలె వెళ్ళుట శరీరము "నేత్రములు పచ్చగనుండుట 

శేష్మ(పకోపమువలన శెవుడుగలుగుట తబ్బిబ్బు లాడుట మూర్చ (శ్రను ఆయాసము 

గలుగుట నాలుక శేష్టముతో వూయంబడినటులుండుట ఈలతృణములుగ లది శేష 

భ ంగాళియని చరియవలయు, 

సర్వకాసములకు న్వర్ష భూపతి, 

నో [మాధవనిదా నే] శుద్ధ సూతం నమంగంధం న్భుతిశుల్చం 

తయోస్పవమ్ | అ|భలోహక యోర్భన్మ కాంత భన్మ సువర్ష్మ 

జమ్ | రాజతంచవిషంసామ్యు క్ప ్ రథక్పూతనమంభ వేత్ 

హంనపాదీర మై ర్భృక్ష్యందిన మేకం వటీకృతమ్ కాచకుస్యాం 

వినిశీప్యమృ దానం లేపయేద్బపీ?ః | శుష్మా_సావాలుకా 

యం( కేశ నై ర్భృద్వగ్ని నాపచేత్ | చతుధ్దుంజామితం “చేయం 

విప్పల్యార్ల క వేణతు | కుయం|తిదోషజం హంతినన్ని పా 

తాం_స్హ}ీయోదశ | ఆమవాతిం ధశుర్వాతం శృృంఖలావాత మే 

వచ ! ఆథ్యవాతంపంగువాతం కఫవాకాగ్ని మాంంద్యనుత్ 

కటీవాతంనర్యుళూలం నాశ యేన్నా_తనంకయః గుల్టుసూ 

లముడావ రం (గవాణేమతిదు నరామ్ |! [వమేహముదరం 
సర్వామక్ట్శరీం మూ(త్రవిడ్ల)హమ్ | భగందరం నర్వకుష్థుం 

వి ద్రధింమహాతీంతథా 1! ఇ్యానంకాసమజీర్ణంచ జ్వరమష్ట్ర 

విధంతథా 1 కాములాంపాండుకోగంచ కిగోరోగంచ నాథ 

యెత్ | అనుపానవిశే పే.ణ నరరోగాన్వినాశ యెత్ | య 

థాసూర్యోదయేన శే గ్రమస్వర్వుగతంతథ్రా సర్వురోగవి 

నాశాయన న్వేపాంన్వర్ల భరాషడిః!! 

తా కుద్ధి జేసిన రసము 1 భాగము శుద్ధి జేసిన గంధకము 1 భాగము తా మభ 
సము 2 భాగములు అభకభస్మము. లోహఛన్మము. కౌంతఛన్మము. స్వర్శభస్థుము 
రజితభస్మము కుద్ధి చేపిన వననాఖి ఇవి దినుసుయొకటింటి కొ కొ_కభాగము ఇటుల 

వీనినెల్ల ఖల్వములోేనునిచి వాంనపాడియాకురనముతో 1 దినము మర్షించి ముద్దశేనీ 
యెండించి గాజుకు స్పెలోనునిచి దానిడెవీలకున్ను లేపనముజేసీ యెండిం చివాలుకె 
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యంత్రేములో నునిచి మందాన్ని తో మెల్లగవండి సౌంగశీతలమున దీనీ ఓ గురిగింజల 

యెత్తును పిప్పళ్ళు అల్ల పురసము అనువాని యనుపానముతోడ సేవించిన సన్నిపాత 
క్షయము ]8 'సన్నిపాతములు ఆనువాతము ధనుర్యాతము శృంఖలానాతము అధ్య 

వాతము పంగువాతము కఫవాతము అగ్ని మాంద్యము కటి"బాతము 'సర్వకూల లుగుల్మ 

కూల ఊదావ_ర్హము కడుబలిస్థ్వమెన (గవహణీరోగము (పమేవాయు సర్వఉాదరరోగ 

ములు అశ రీరోగ ము మూ త్రక్ళచ్చ్యయు మృలబద్దయు భ గందరము సర్వకుష్టములు 

బలిష్టమైన విద్రధులు శ్వాసము కౌసము అజీర్ణము రి విధములై న జ్వరములు కౌమిల 

పాండురోగణము శిరోరోగము ““నూర్యుడుదయించుటవలన అంధకారము నళించుభిం 

గ” నిస్పంశయముగ నశించుటయే గాక అనుపానవిశేషములనలన సర్వరోగ ములు 

నశింపంజేయు. 

శ్రేవ్మభంగాళీకానమునకు నిదిగ్ధి కాది చూర్ణము, 

న్లో నిదిద్ధి కామామల కాస్థికంచ హొంగూషపణా భ్యాం మధునా చ 

యుక్తామ్ | లిహ్యాన్నర శ్చాననవీడితక్చ క్లేప్మాళిభంగ నిని 
హంతిశీఘమ్! 

తా, రామములకపండు ఉసీరికపప్ప . ఇంగువ పిప్పళ్ళు వీనిని సమ ఫాగములు 

గ చూర్ణమువేని తేనెతో సేవించిన మాలరోగము శేహ్మభం గాళికౌసము శ్రీ ఘముగ 

బవారిం చు, 

కుష్టు కాన లతమణము; 

శ్లో (మాధవనిదా నె] అత్యుద్ధ ఫ్రతోవ్వనాకారో హ్యంగనై కల్వ 

దుఃఖతె | కండూళశ్చ బేహవాండుశ్చ శే వృకుస్టన్యలకు ణమ్! 

తా, ఉలికిపడుట ఆకౌారముచెడుట అంగములు నొచ్చుట శరీకమున చురద 

గలుగుట శరీరము పాండురవగ్గముగ నుండుట ఈ లక్షీకాయులు గలది కుస్టకౌనమని 

కుపకానమునకు అగ్నీరనము, 
అ 

న్లో [రనరత్నా కే] శుద్ధ సూతంవిహంగంధశిఖతుల్ణం చటంక ణమ్! 

దరదంతాళకం్థా వ నమభాగానికారయీజ్ | 

ఫునర్నవామూలర ఫై ర్భర్టీ (పతంహర[త్రయమ్ | 

పాచయేదడ్యామమూ (క్రంగుశోలాయం[ లేదబుద్ధినూస్ 
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గుంజాద్వయంతథాసిత్యం శవ్మకుష్టవినాశనః | 

ఛతయన్మధునాహాంతి కానమగ్నిర సోవ్యాయమ్' 

తా, రసము గంధకము మెలుతు త్రము వెలిగారము ఇంగినీకము తాళకము 

వీనిని కుద్ధి చేనీన సవాభాగ ములుగ ఖల్వములో నునిచి గలిజేరువేళ్ల రసముతో తి భా 

ములు మర్తించి గలిజేరు వేళ్ల రసముతో డోలాయం[తమున నొక రూమువండి 2 సరి 

గింజల యొళ్తును తే నెతో (ప్రతిదినము నేవింపుచుండిన కుష్టకౌసము హరించు. 

సర్వ కాసనములకు తు డాడి లేహ్యము, 

శ్లో! (మాధవనిడాశే] వ్యా ఘశతంస్వ్యాదభ యాశతించ. (దోణో 
జలన్య|ప్రపచేత్స్క_ సూయమ్ | తులా పమాణోనగుడేనయు క్రఎ 

పక్యాభయాభిన్సహ తాభిర[త్ర | శీతేకీ వేళ్ళ బ్నాథునః పలాని 
(5) గ 

పలాని చ(త్రీణికటు[_త్రయ స్యా | త్పకృత కై లాగరుకేనరాణాం 

చూర్హాత్పలంచేతివి బేహదృష్ట | తు| చావ లేసాః క ఫజానిర 

కారా౯ా సళ్యాన కోపానవిపంచకాసాకా ! హీక్కా_మురోో 
విలు బా ం న 

గ గ మవన్నృతించ హ త్యావివృద్ధింకురు ఆనలన్య!! 

తొ, నేలములక వేళ్ళు 100 పలములు కరక్కాయలు 100 పలములంతో రెం 

టీని చిగియగొట్లి (వచోణపమౌణము నిళ్ళుబోసే చతు న్ధాంళముగ కసూాయము గాచి 

వజియగ టై అందు (పాత బెల్లము 100 పలములు గలిపీపెక సా యమహులోని కరకోో-_ 

యల నిందువై చి పక్యము డేనీ చల్లారిన పినప యంమ తేనె 6 పలములు (త్రీకటుక్ 

చూర్ష్మము వె పలములు లవంగపట్ట ఆకుప త్రిక ఏలకులు అగరు నాగ కేసరలు అను 

ఎని -మార్లము డినుసుకొకొ_క పలముచొప్పున గలిపి లేహ్యుపట్వముగా వండి సే 

వింపుచుండిన శేష్మరోగములు శ్ శ్వాసములు కోప. 5 కౌసములు యెక్కి_ళ్ళు 

రొమ్మునొక్సి అపస్తారము వీనిని నశింపంజేని ఆగ్నెదీపమును గలుగం జేయు, 

నర్వ కానములకు మహోాతు[ దాది లేహ్యాము, 

వో (ముళాంత శే] వౌ | సుమూలంణులాచె వ వంచకోలంతదర 
ళు 3 $e (on యు 

కమ్ | తదర్థంయ్యగంధికం౦చైవ భాజ్టరాన్నా వృథ కలమ్ 

పారీత క్యాశ్ళతం మై వద్వికుంభంజల మేవచ | వాసాభ్యంగచ Ta: 
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నిర్ణుండీ కరంటు ద్రమేవచ ! న్వరనం వస్థమేకై కై_కంద్రస్థం 

గోభాగమూ(గయోాః॥ పృునాణసడనూ దాయ తులామేకాం 

నిధాపయేత్ 1 (తీకటు[తిఫణా గంథిచాతుర్హాతకమై సె ౦ధవమ్। 

ద్యియోరంపంచలవణం టంక ణం రామఠంప్ప థక్ | వలంవలం 

విని మన్యం కాసానాంవింశతింజయేత్. | వుహాముదా।దికో.' 
సామ లేహ్యారాజోనసంశయ gl 

తా, చేలములక' వేళ్ళు 100 పలములు ఇపంచకోలములు 50 పలములు మోడీ 

25 పలములు గంటుభాగంగి దుంపతాస్నము ఇవి దినుసుకిొకొ)_కపలము, కర క్క 

యల బెరడు 100 సలముబు ఇటుల వీని "నెల్ల “"చేకము జేసీలై సంభముల సళ్లు బోని చతు 

న్లైంశముగ కసాశనుము గాచి అందు ఆడ్డసరసాకు గసంటగలగ రాకు ాకలియాకు 

ములుగోరంటాకు నేలయులక నేళ్ళు ఆనువాని రసముల దినుసుమొకట్ంటి కొకొ్క్క_క 

_పస్థము ఆనుపం చితము మేకపంచితము ఏనాసుకొకొ్క్కళ_క (పస్థ్రము (పాత బెల్లము 

100 పలకులుగలిపీ పక్యాంబసస నపుడందు (త్రకటుక ములు (త్రీఫములలు మోడి 1 

చాతు న్హాతకమఘులు చెం సోవలవణచు యవకూరము సర్ల తారయు 1 పంచల వణములు 

ల్చిన వెలి గారము పే బుల్చేన యింగువ అనునానిని దిను సుకొక్కక పలము చొ పున 

గలిపి కేహ్యపక్వముగ వండి దించుకొని సేవించిన 20౧ కొసములు హరించు, ఇది 

సర్వలేహ్యాములలో (శో పంచె నడి, 
డు 

మేఘరంజదగ్గుకు చికిత్స. 

న్ చేదముిన బీరవిత్తుల | 

మోదంబున వె(డ్నీళ్ళ ముద్దుగ నూర౯ | 

నేదననొందక తాగిన 

భేదించునుమేసురొంజి పీననమానుకొ!! 

* పంచకి నోోల ములన-పిప్పల్ మాడి చెవ్నము చి,తమాలము నొంశె, 

శ చాతుర్దాతక ములన-.ఏలకులు అవం ంగ పు చెక్క అకుప। తిక నాగ శీసలరములం, 

న పంచలవణములన._ “సెంధవలవణము కెచలవహము సము దలవణము సౌవర్చ 

అవాము విణాలవణారయు, 



స్ అభీ వం 
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వాలే తా, శరీరడార్ల ముగలవారు 20 చేదుబీరవితుల శానిలేక 16 చేదు భీరవిత్తుల 

గాని ఉప్టోదకముతో సూరి ఉబ్బసము గలిగినప్పుడు (తౌగిన వమనంబు లే త్రీత్తులుప 
గ 

డును పిదప శొంఠి యు _క్రముగ మజ్జగయన్న మును భహీంచిన వాంతులు నిలుచును 

ఆ అస వార్ = భం 

అసాధ్య నష డోగోౌప (దవములు, 

ళ్ జ షి బో 5 i రి 

న్లో; (ఆయు రే బే] కపాల జిసా్య కాళూలం జ్వర పాదుక? 

మాం 9 ర వక చ ౧పోవం వాదోంనా వి మజ 

(తయోః | రోమహర్ష (పతిన్వాసోప్య నాధ్ స్ ప్పిేహజమ్! 

శె, కపాంము నాలుక కూలిం చుచి జ్వరముగలునుట "నేత్రములు పూండుర 

వర్ణముగ నుండుట గోమములు ననసర్భొడుచుట మిళ్కుటముగి శ్వాసముగలుగుట 

ఈలక్షణములుగల కెసరోగి జీవించుట బుర్గధి మని డలీయవల యు, 

కానములకు కదళీపల యోగము, 

ఆని న 

న్లో! వికా రేశ్లేన్ణుణాజా తే భ కుయేత్క_దళ ఫలమ్! 

మర్ష తై గృరిచై న్పార్టం హాంతిపెప్పుచిరంతనమ్!! 
దమ (] టా 6 య ర 

తౌ. ఆరటిపండులో మిరియపు-మార్మము గలిపి సేవించిన దీర్ద కౌలముగ నుం 

డు కాసరోగయులు హరించు. 

కానరోగములయందు పథ్యము, 

“£9 జ్ - ఠి 

న్లో [ఆయున్వే బే] ఇాలివప్టి. క నోధూమమాపముద్ల కుభుళ్ణ -కాః। 

ఇఛాగ్యాఃప యోఃఘృతంబింబీవా ర్హాకం చాలమూలకమ్! 

కానమర్షకజీవంతి బాసుకంవీజపూర కమ్! 
చు — 

గో_స్తనిలశునంలాజా వో్యోపముస్టోదకంమధు! 

పథ్యమే తద్యధాదోవ ముక్తం కానగదాతు చే! 

ఈ, 60 దినములకు ఫలించిన ధాన్యము గోధుమలు మినుములు పెసల పప్యు 

వులవలు మేకపాలు మేక నెయ్యి బొండకౌొయ లేతవంకాయ లేతయుల్లంగి కసివంద 

పాలకూర చక్రవ_ర్ద పుకూర బమూదీ ఫలము |డాఈపండు 'వెల్ఫుల్లి లాలు (తీకటుక 

ములు ఊష్లోదకము తేనె ఇవి కౌసగోగములయందు పథ్యకరంబులు, 

న్లో! [మాధవనిదాశే] పటోలమిసిరిల్లీ కవా స్తుకంభాలమూలక మ్! 
రర సీతి_క్షకంవై వ ఛాలంచకదళీసలమ్! . 
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కుటజంపక సకూశా ౦డం కపాయకటుతిక్షకమ్] 

మధూకంతండులీయంచ పయోవింశతికాసినామ్! 

తౌ, పొట్టకెయ ప్న్నసదాప కొయ్యతో టహర చకవర్హ ఫుకూర లేతము 

ల్లంగి చాతలాసీకార చేతీవీక శేతఅరటికాయ చాడిసకాయ ముదురుగుమ్ముడు కాయ 

ఒగరు కొరము చేదు లప దార్భ ములు ఇప్పపువ్వు చిత్తికార్ల పాలు ఇవి 20 కొస 

ములయందు పథ్యకరంబులు, 

కానరోగములయం దపథ్యము. 

శ (ఆయుక్యే చే] మైథునంస్ని గవాధురం. దివాస్వాపఃపయో దధి! 
పిష్టాన్న ంసాయసాదీని కాసీధూమంచనర్జ యేత్ ॥ 

నౌ, ట్రీసంగమము జిగటగల పదార్థములు మధురపచార్థ ములు పగటియం 

దు నిదించుట పొలం “పెణుస పిండివంటకములు పాయసము మొదలగునవియు 

పాగయందుండుట ఇవి కాసవోగములయం దపథ్యకర ౦బులు అట్ట [నటం జేసీ వీని 

నివర్తింపవలయు, 

న్లో॥ [(మాధవనిదా నే మ త్ప్యాలాబుచ వారాకంకందాన్లుంతిల 

శో.లకమ్ ! ఉపోతకీదధిశీ రంచాహీవం శుష్క రూకుకమ్ | 

గి , వజ న్ దా ౧ వ్ | తధావింశ తికా సేషుత్య చేద్ద /వ్యాణిబుద్ధి మా౯ | 

తా, మత్స సములు * అనుపకౌయ వంకాయ కందగడ్డ పులుసు సూనెబచ్చ 

లికూర బ| ౩ పెటుగు బృచెపాలు యెొండిన (చవ్యములు రూక్నప చార్థ ములు ఇవి 20 

సములయం దపథ్యకరంబులు కావున వీనిని వర్టింపవల యు, 

{ వ్యాన సిదానము, 

శ్లో (ఆయున్వే చే] మ హోర్థ్వ్వచ్చిన్నతమక కుద టేదై స్తు 
వంచధా | భిద్య తేనముహావ్యాధి జా పన యేకోపిశేసితః॥ 

తా, ] శ్వాసగోగ మే మవాళ్తు ఊర్థ్వము ఛిన్న ముతమకముత దముఅన 

5 విభంబులుగ నగు, 

వాానరోగ పూర్వయాపములు, 

శ్లో! (పా/హాపంతన్యహృత్సీడా శూలమాభ్భానమేవచ | 

* అనుపకౌయ అనగా-సౌరక్కాయి ఫీ శ్వాసమన-ఎగయూవీరి, 
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ఆనాహోవ_క్ష్రవై రస్యం శంఖనిసోదవవచ!! 

తా, హృదయమున కీ కొడ ఘూలగలుగుటు కడుపుబ్బు శు కడుపీద్చుట నోరుచే 

దుగనుండుట కణతయందు బొడుచునటుల పీడగలుగుట ఇవి క్వాసరోగమునకు వూ 

ర్వరూపంబులు, 

మస సాతాను లత అము, 

న్లో! [మాధవనిదానే] ఉద్దూయనూనవాతో యకృబ్దవద్దుః లో 

నరః। జదై నా ష్ నకినంకుద్ధ 'యత్తర్హ భ ఇబ్రవానిశమ్ ! [పణష్ట్ర 

జ్ఞానవిజ్ఞాన న్తథా విభాంతలోచన: వి_స్తద్దాతు స్యాననో బద్ధ 

మూతనర్బావిక్ర్ణ వాక్ | డీనఃప్రక్ష్యసిత al 
ంచాస్యదూ రాల్వెజ్డా 

యతేభృశమ్ | మాహళ్నారోప నృష్టస్తు సుష ప్రమేవవిపద్య లే! 

కాం వాతము పెకి ఈడువబడదుటవలన మనుజుకు కడందుఃఖితు.డె “మదించి 

వృషభ మును జంధించుటవల న గొప్పశబ్దమును చేయు మూడి్కి” ఇ్వాసమును విడు 

చుచు ెపహపయుంబగలు శ్వాసమునలన క డిరుడుగనుండుట శాస్త్రము శా స్తాంర్థ నిశ్చ 

యము నశించుట ఒకానొక పుకు శే త్రములు తితుగుటు "వేత్రములు నోరు జెర చికొని 

జడముగ నుండుట జలమలాదులు వెడలకుండుటస మాట్లాడుటకు శ్ల క్రిలేకుండుటీ 

మాట్లాడినను హీనస్వరము™ మాటలాడుట మనస్సు భిన్న ంబగుట దూరముగ నుం 

నప్పుడే శ్వాస సవేగము తెలియవచ్చుట ఈ లక్షణములుగబది మహాళ్యాసమని "తలి 

యవలయు, ఇది గలవాడు నభించు, 

a 

ర న : డోర ge లతుణము 

న్లో; [(అఆయుశ్వే దే] జార్ల పరస సితి యోదీర్హం నచ|ప్రత్యాహారి 

కక్ష నరం = : Pr కనగా ళా cn Ta ఈ లః | ఎ స్మా వృతిముఖ సో తొఃక్భ ద్ధగంధవస ర్చ | ోర్జ్వ్వ 

దృ ఫ్య్ర్వపశ్యంశ్చవి (కాం తాత, వ్రత స్తతః | పముహ్యా సద 

నార్తశ్చ కుప్కూస్యోఒరతిపుడిత:! 

తా, ఫర్ష్హ కాలమువరకనుజోర్ట ( [శ్వాసము వడలు చుండుటడార్ల ర్ల క్ట శ్వానయును 

డించుటకు శ కిలేకుండుట షేతు నే తములు నాన్ కారం భములు కర్హరం | థములు (య 
కఫము చెనడ్డగింపంబడుట ' వాత (పకోపమువేల న పీడితుడై పొడవుగ జూచుచు 
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చంచల మెన దృష్టితో ఇటు ఆటు చూచుట మూర్చ వేదన అనువానివలన. కడుపీడి 

తుడుగనుండుట నోగరెండుట యల పుడు చేనియందాసన క్రీలేవండుట ఈ లక్షణము 
ag) 

మయ గలది కార్ల శ్వాసని తెలియవల యు, 

శ్రా సాధథోముఖ నిపేభ కారణము, 

కస ఊర్గ్వశ్వానే (పకువితే హ్య్వధళ్ళా (సో నిరుధ్యతే,! 
ముహ్యా' క స్తాన్యుతకోర సం శారన_స్తనై నవ హంత్యసూ౯- |. 

తా, ఊర్ధశ్వాసము (పకోపించుటవల న అధశ్శా్వాసము అడ్డగింపంబడు 

(ఆగశా హృదయమునం దేయడ్డ గిం పంబడుననుట లేక శ్య్వాసముసగాయథోముఖ మును 

'జెందకుండు. దానివలన రోష మోపహములు బడలికను జెందు, ఈ యూార్గ వాస 

_ ము (ప్రాణముల వారింపజేయు, 

మ ఇిన్న*శ్వాన లక్షణము, 

న్లో! య స్నుశ్వస్మికి విచ్చిన్నం నర్భ| ప్రాణేన పీడిత? సవాశ్వసితి 

ళా దుఃఖారోో మర్మ చ్చేదరుగర్జితః | ఆవాహ స్వేదమూర్చార్తొ, 

దహ్యామా నేనవ_స్తీనా | వివ్లుళాత్ పర్షిీణ శృష్థనకర శ్తెళ 

లోచనః | విచా! ఫంశుప్కూ_స్యో నర్ణః (పలసవ్నరః। 

ఛిన్న శ్వా నేన శ్లిచ్చిన్న సృకీఘ్ళం విజహాత్యసూక। 

తా, నిలిపినిలిపి శ్వాసములువిడుచుట శ క్లికొలది శ్వాసమును విడునయలత్నిం 
చినను సాధ్యఫడకుండుట లేక శ్లేశమును జెకీ శ్వాసమును విడుచుట జొమ్ములో 

గొడ్డలితో శేధించునటుల పీడగలుగుట ' కడుపుబ్బరము చమట మార్భఅనుచానితో 

పీడింపటడుట పొ ల్రీకడు ఫునందు మండుట శ్నేత్రములను గిరగిర! త్రిపుట లేక సత్వ 

పీనుడే "నేత్రములు చలింపక నిద్రబొడిచికొనుట శ్యాసమును పలుమారువిడు చుటవ 

లన క్షయించుట ఒక నేత్రము యెజ్డగ నుండుట మనస్సు ఖిన్నమగుట నో రెండుట 

కాంటిజెడుట వకురుట సంధిబంభములు శిధిలంబులగుకు ఈ అతుణాములుగల ది చున్న 

శాషాసమని తెలియవలయు, ఇదిగలవాడు కడు శ్రీ ఘుముగా |[దాణముల విడుచు, 

హ్ 

న! 

తమక శ్యాన లశ్న్ణము, 

న్లో! [చరేే] |పతిలోదుంయడావాయుసో, తాంసి; పతిపదంతే | చై! [చరక (క ఎ క ౧౧లపద్య 
(గీవాంశిరశ్చ సంగృవ్యా శేస్టాణం సముదీర్యచ | కరోతి 

* 
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పీననం లేన రుద్ధోతిఘుర్టురంతథా 1 అతీవత్శీవవేగంచ శ్వాన 

ప్రాణ ప్రకీడకమ్ | ప్రతామ్యతిన వేశేన తస్య లేనన్నరుధ్యతే | 
(ప్రమోహాంకానమానశ్చ నగ చృతిముహూర్భు హుః | శ్రేష్ట 

ఇఇముచ్య మా నేతు భృశంభవతిదుఃఖతః | తసై ్యవచవిమో 

యెంతే ముహూర్తం లభ తేసుఖమ్ | తథాస్యోర దంస శే 

కంఠః క ఫన్బా/చృన్నో తిభామితమ్ | నవావీ నిదాంల భతే 

శయాన త్యాగ్రనపీడితః | పా్చే సతస్యావగృ ఫ్లోతిశ యానన్య 

నమిోరణః | ఆవీనో లభ లేసౌఖ్య ముష్షంవై వాభి నందతి | 

ఉచ్చి) తాతోలలాకేన స్విద్య తా భృశ మా ర్తిమాక్. | వికు 

మా_స్యో ముహుశ్ళారసో ముహుశైైవా వధవ్యుతే | 

మేఘాంబుకీత| ప్రాగ్యాతై నేమ లై'శ్సవివర్ణ తే | నయావ్య స్త 
మక శ్వాన స్సాధ్యోవాస్యా న్నవోద్దితః। 

తౌ, వాతము మెడ శిరము అనువాని నాశయించి యధోమఖముగ్యతోతో 
మొర్షములం జెంది కఫమును (పకోపీంపం జేనీ కఫమువలన నడ్డిగింపబడినదై కడెసె 

మును గొంతులో శురగరశళబ్రమును గలుగం జేయుచు కడుతీ వ చేగయు_క్షమెన వాడ 

య(పవీడక మైన శ్వాసమును గలుగంజేయుట దానిజేగయువలన మోహమును జెంది 

మీక్కు_టముగ దుఃఖం చుట నిశ్చేష్టితుండగుట పలుమారు దగ్గుటవలన మోవామును 

జెందుట కఫము వెడలకుండునపుకు కడుపీడం జెంచుట కభము వెడలిన పిదప కొంత 

కాలము నుఖముగనుండుట మరల కంఠములో కఫముచేరటవలన దురదగలుగుట 

కడుకష్టముచే మాటలాడుట శ్వాస పీడవలన పరుండినసు నిమరరాకుండుట పరుం 
డియుండినను వాతము యిరుపార్ళ (ముల సీడ్చుట కూర్వుండి యుండిన సుఖముగనుం 

డుట ఉన్ణపదార్థశేవనవలన సంకోవమును కెందుట కండ్లుబ్బుట నుదుట చెమట 
పట్టుటవలన కడువీడం జెందినటులతో-చుట నోశండుట పలుమారు శ్వాసము. వెడ 
లుట ఏనుగపపే గూర్చిండి యుండువాని శరీరము కదలునటుల పలుమారుకదలుట 
"మేఘములు వర్షము చలి తూర్పు గాలి కఫకరపదార్థ సేవన అనువానివలన శ్వాసము 

వృద్ధిం చెందుట ఈ లక్షణములుగలడి తమక శ్వాసమని తెలియ వలయు, (ఇదియాప్య 

మ) నూతీనముగ జనించిన సాధ్యము, 
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ము ద్రశ్యాన బయ్ ణము, 

శ్లో! రరూయమోయాసోద్భవఃశో స్టే పేక దోవాతముదీరయేత్ | 
తుద శ్వాసోన సోత్యర్థం దుః ఖేనాంగ(వ్రవాధకః | 

హీన_స్టిననగా(తాణి సచదుః ఖోయ జీత శే! 
నచభోజనపానానా౨ నిరుణగ్థ్యు చి తాఎగతిమ్ ! 

చేం|ద్రియాణాంవ్యథాంచాపి కాంచిదాపాదయెదృజమ్! 

తా, రూవ్షప దార్థ సేవన ఆయాసము. వీనివలన నొకింతశ్వాసము జనించి 

కోష్టగత వాతము నూస్థ్వ్వముగ జేనీ కడుదుఃఖమును శరీరమున శెవ్యిథమైన బాధను 

(పాణవిమోగమును ae ర్ధ్వశ్వాసాదులయంమగల దుఃఖములను గలుగంజేయక నపా 

నాదికముల గతిని నివశధింపక భోజనపానాదికముల గతినినిరోధింపక ఇం దియ 

ముల కెవ్విధమెన వ్యథయును గలుగం జేయకనుండునది తు్యదశ్వాసమనం బడు, 

శాన నాథ్యా సాధ్య ఏచారము, 

[ఆయుర్వేచే] ససాభధ్యణఉికోబలిన. స్పృశక్వేచావ్య కృలతణాః | 

యు ద్రస్పాథ్యతేము (స్తేషాం తమకఃకృచ్భ)కచ్య తే | 
షం చ్ ను (తయ శ్న్వా సానసి ధ్యంతి తమకోదుర్చలన్య చ! 

తా, తు దశ్వాసము సాధ్యము, మటియు ఇసత్వొముగల వానియొక్క_ మహ 

ఇ్యాసాదులు అల్పలమణయు _క్షంబులుగ నుండిన సాధ్యంబు, అందు మ, దళ్వాసము 

కడుసాధ్యంబు, మలణియు తవముకళ్వాసము కష్ట సాధ్యంబు, మహాత్తు ఊర్ల ము ఛిన్న 

ము ఆన నిశీ శ్వాసములు సంపూర్ణ ల క్షణయు క్ట ంబిలు౫ నుండిన అసాధ్యుంబులు, 

మతీయు దుర్చలునిక్షి జనించిన తవకశ్వాసము సంగా అసా థ్యంబు, 

రొగనంవా వితల తయణములు, 

[మూధవనిదా స య దా(సో తాంసినంరుద్ధ్య నూరుతఃకప 

పూర్వకః | వివ్యగ్వ్రజతినంరుద్ధ _న్తహదాశ్వా౯కరోతిసః | 

వణష్ట జ్ఞానవిజ్ఞాన _స్తభాని భంతిలా చనః ఊర ( ంశ్వన 

తియోదీర్ణం నచ। పతా! హరత్వేధః | గవ్యావృత ముఖి 
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[పోతా హూ్య్యూర్థ పదృహ్యాచ పశ్యతి | ఆశావా స్వేదమూ 

రారా భృశం భవతిదుఃఖతః॥ 

తౌ, వాతము కఫయు_క్షమె (పాణాన్నోదకములవహించు (సోతోమార్గము 

లనడ్డగిం చి విరుద్ధ మొర్గముగ లదై 'సర్వళ రీరయున వ్యాపించి శ్వా సరోగయును గలగం 

జేయు, అందు కెతుక్షూనము శాస్తార్షజ్ఞానము నళించుట "న్మేతములుదిరుగుట దీ 
ఇ ౨ రాలా 

ర్భకాలమువరకు మెగ యూ విరివిడు చుటయెగయూాపికిని దించుటక శ క్రిలేకండుట 

నోరు కర్లనానీ కౌరం[ధములు "నేత్రములు వీనియందు శేప్మయు వ్యాపీం చియుండుట 
వం గ 6 

పొడవుగజూచుట కడుపుబ్బుట చెమట మూర్చ కడుదుఃఖముగలుగుట అన నీ లక 

ఇములం గలుగు, 

శన సామాన్య లతణములు, 

శ్లో! [అఆయున్వేచే) శ్యానః వంచవిధ స్తత్ర మహాశ్యాసో మహో 
న౦న్మ!డార న ర న నిన్న నంజకః | న్వు 8|డార్ల పకన కొర రిదృష్టి శ్చిన్నో! న స క 

తమో[భమ ఘన్నకేవ త దాఖ్యోో నుంద వేదనః |! శద 

స్పాధ్య _న్తవోయావ్వ శ్నేపాః (ప్రాణవాశరా న్హ)యః॥ 

తా, వూర్వో క్ష పందవిధ శ్వాసములలో మిక్కు_టముగ ళబ్దముగలదె ను 

హాశ్వాపమని యు ఊర దృష్టి గలది ఊర్థ గశాసమనియు నిలిచినిలిచి శ్వాస ఎవచ్చు 

నది భిన్న క్వాసమనియు "నేత్రములు గనుపడక (భ్రమనీనట్లు ౦డునది తమక శాష్టుసమని 

యు స్వల్పముగ. నొవ్పిగాలది యముదశ్వాసమనియు తెలియవలయు. అందు కుద 

శ్వాసము సాధ్యము, తమక క్వాసయు యాప్యము, మహశ్వాసము ఊర్ల ్వశ్వానము 

ఛిన్న శాష్టనము అను సీ లీ ను మృత్యు[పదంబులు, 

శాగసోప[దనములు, 

న్లో || కానవృథ్యా (నే వేచ్చా పసః పూరై న్ా గోవకోప్పలైె | 
ల 

ఆమాతిసారవమధు లృెస్లా ండుజనై రపి | ఉర సనకుదుతె 

శ్వాసోవ్వామాశయనముద్భనః 1 (ప్రాగ్రూపంచభవే _త్రెపాం 

పార్శ ఏఫచూలమగోచకమ్ ! అఆనాహశ్ళంఖ భేదశ్చత(తాయా 

నశ్చహాజనే 1 (పేరితః పేరయేశ్చుదం నయం నశమ యే 
Sp వ్. జ సల ఐ అల్ ం క అర్ నిం జ న్మృనత్. [అలీవతీ(ప్ర వేగ చ్చశ్యానః (పాణి(పపీడనః | (పశామ్యు 
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తిన వేగశ్చతహ్యాంత ర్వేగనివీ వీడిత్రం 'పూర్వయ.వీభ వేచ్భ్వాన 

నృవృద్ధః కృథ 'దేహి-తా | (తయ శా ఏసానసిధ్యంతి మై చెత 

ఏవహు నః || 

తా, కౌసము వృద్ధి జెందుటవలన గాని లేక చాత పిత్త శేవ్మములు (కో 

పీం దుటవల నగాని శ్వాసము జనించి ఆమాతీసారము వోకర డస్సి పాండుపు జ్వర 

ము అను వానితోగూడి జోమ్ము నాశ్రయించి ఆమా కయము లోనుండి శాఫాసము న 

గలుగంజేయు, పూర్వరూపంబు 'లెవ్వియనిన --|పక్కళూల అరోచకము కడుపుబ్బ 

రము గలుగసట కుతికలో శైష్మముగట్టి పగిలినటుల నొచ్చుట శ్యాసమువలన అన్న 

మును కుడువలేకయుంశుట వాతము దుస్ట్రంబై తొలుత తం దశ్వాసమనుగలుగం జేసీ 

తొను శమింసకుండుట అనునవియ.ఈ వూర్వరూపములతోడ శ్వాసము వృద్ధిం 

జెంది శరీరము కృశించియుండినను లేక కడు త్మీవ వేగముగల శ్వాసము జనించు (పా 

ఒలపీడింపుచుండినను లేక శ్వాస వేషము శమింపక అంతే ర్వగముగల శ్వాసముగలిగి 

యాండినను ఈ లక్షణములుగల తి శాసన గ ములు ఆసాధ్యములని "తెలియవల యు 

(ఈలతుణములు లేకుం జెడి శ్వాసరోగములే సా థ్యముల నియెజింగి చిక్త్సింపవల యు.) 

[మా ధవనిదా సె] అతినంచితదోవన్య భ్ _కృ చ్భేదకృశన్యచ | 

వ్యాధిఫీః న్స్ ణచేహన్య వృర్ద సాతి వ్యవాయినః | 

ఆసాంయా సా సముత్ససన్నా హిశ్మాసాంక్యాశు జీవితమ్ | 

న ర్వెషురోగినా ఛాయ హి క్కే_యం ల ఘుకారిణే | 

హా కా శ్వ్యాసాయదాతే "ద్య ము త్వ్యుకాలే క తాలకా| 

తా. కడుసంచిక దోపముగలవానికి అన్న ద్యేషయువలన కృశించిన వానికి 

పలువిభరోగములవలన శరీగతయముగల వానికి వృద్ధునికి మికు_టముగ మెథునము 

నేయువానికి సాధ్యహిక్క_లలోే నేది జనించినను అది వానిని శీఘముగ జంపు, 

మణియు సగ్వగోగముల యం జెక్కిళ్ళు జినంచిన రోగి శ్మీఘముగ మృతిజెందు, 

మజియుఎక్కిళ్ళు శ్వానము అన నీ 2 ను మృత్యుకౌలమునంటే జనించు, 

~ ఆలో నష శ ఇ ఇ జార్ల ్ వ శ్వానమునకు సూర్యావర్హ రనము, 

నో అగ గ గాల " ా॥ [మూాధవనిదానే] సూత ర్థంగంధథక ౦ మర్గ్యంయామైక ౨క న్య 

© ల Fs Ca చై జ క్ష చ "5 (దనైః ద్వయో స్తుల్యం తామ్రపత్రం పూర్వక ల్మే_న లేప 



414 బనవరాజీయే - అహము పకరశే 
లు Uy 

యేజ్ | దినె నైకంహండికాయం[తె పకగమా దాయ చూ 

యెత్ | సూర్యావరోరసోనామ ద్విగుంజం శ్యాసజిడ్భ వేత్ 

ఇం దవారుణి కామూలం చేవడారుకటు ౫ (త్రయమ్ | శర్మ. 

రానహితంఖా చే దూర్థ ఏశ్యాసన పశాంతయే | నిమ్ము కౌం 

లేహ యేడ్వావిమో చేణకటురోహిణమ్ | శ్వానంచారోచకం 

హంతీనురి చందాడిమంగుడమ్ 

గ్ర 
ణ 
| 

తా, శుద్ధి జేసిన రసము 1 భాగము శుద్ది జేసనిస గంధకము శ్తే భాగము ఈ2ను 

ఖల్వములోనుని చీ కలుబందరసముతో 1 రూము మర్షిం చి ]కే భాగము శుద్ధి చేనిన 

తామస శేకులకు లేపనము జేనీయండిం చి హండికౌయంత్రమున 1 దినము వండిసాం 

గకీతల మన దీనీ ఖల్వములోనుని చి చూర్షము చేసీ 2 గురిగింజలయొత్తును సేవించిన 

శాాసయను పాపర వేరు డేవగారు (తీకటుకములు పంచదార అనునాని చూర్లాను 

పానముతోడ సేవించిన ఊర్ల ర్భ పశ్వాసమును. నిష్కు ప్రమాణము కటుకదోహిణీ చూ 
ర్లమ తేనె అనువాని యను పానముతోడ గాని లేక నిమ్మ(పమౌాణము మిరియాలు 

చాడిమవిత్తులు బెల్లము అనువానిని నూరి దాని యనుపానము తోడగాని సేవించిన 

శాగాసమును అరోచకమును హరించు, 

సర్వశా్యానములకు ఉదయ భాస్క_ర రసము, 

శ్లో! ధాన్యా(ఛం సూతకంగంధం క్వేతాపామార్లజ[ద్రవై ః | 
తుల్యాంశంమర్ల యాచ్భాయః పా( తేపాతన కేపచేత్ | 

ఊర్ట కలగ్నంతతో గ్రాహ్యం రసోహ్యుదయ భాస్కరః | 

శారనంపంచవిభం హంతి { గుంజామా (తంపి బెదను! 

తా, ధా న్యాభభకము రసము గంధకము వీనిని శుద్ధి చేసిన నసనమభోగములున ఖ 

ల్వములోనునిచి తెల్లయు త్త నేణురస ముతో 1 సనము మరి 9 0 చియినుపపాత్రలోనునిచి 

“పాత నాయం కేమున పాకము చేసీన యదియూార్థ ప్రయంత్రమున కెగయును, దానిని 

దీసికొని యందొకగరిగింజయెత్తును నిహ్క_|పమాణము కటుక రోహిణి లేనెఅనువాని 

యనుపానముశోతగాని నిష) ,-సమాణము మిరియాలు దాడిమవిత్తులు బెల్లము 'ఆను 

వానిని నూకి'హుద్దచేసీ దానికోడగాని శేవించిన 5 శ్యాసములుఆరోచకము వారించు, 

* (తికమ్, { గుంజాదయానుపానతే?, 
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శ్యాసములకు గంధక యోగము. 

తో గంధక ంవారి చంసాజ్యం. విబేశవ్భ్యానకఫాపహమ్ 

గంధకంఘృతపా నేన శ్యాసమతక్షయాపహమ్! 

తా, శుద్ధి చేశిన గంధకము మిరియాలు వీనిని చేతీతో నూరిశేవించిన శాన 

కానలు హరించు, శుద్ధి చేసిన గంథకము ను నేతీతోడ సేవించిన శ్వాసము తత క్షయ 

ముహారిం-చచు, 

శాగానములకు భార్ద్యాది కహాయము, 

శ్లో! భార్టీవదాభానుకివాహరి. డ్రా వాసామృ తా నాగరధాన్య 
౧ 

కానామ కాంథోజయువా, (నపిమం| పసిద ంతథాచ ఫో జయేచ్య్భ్య్వానమిమం ప్రసిద్ధ తథా చని గ్రా 
సుఖమాఫ్ను యాశ్చ! 

తా, గంటుభారంగి వస జిల్లేడు వేరు కర కిసి_యలు పసపఫు అడ్డసర పుయీ 

నలు తీప్పతీగ కొంకి కొతిమెర్లు వీనిని సమభాగములుగ దంచి కపాయముకౌచి 

జీవించిన శా్వాసములు హరిం చుటయే-గాక ని దసుఖమును గలుగు, 

శ్యానములకు ఏభీత కాది కహాయము, 

న్లో! విభీతభానంగ్ని చ విశంభారాం కణాళ సక్నతః గ | లి a భయా ము_స్త జ 
గా SA ఏ జ్ ట్టి ల 

కపషూయః | వమింహ రేచ్బూ ్టనమిమంపిబే చ్చ ప్రవృద్ధ కాసం 

(పబలాం చకా క్క్మా_మ్ు |] 

తా. శానికౌయలు జిల్లేడు వేరుపట్ట చిితమాలము శొంఠి గంటుభారంగి 

పిప్పళ్ళు కరక్కాయలు తుంగముస్పైలు వీనిని సమభాగములుగ దంచి కషాయము 

“కాచి సేవించిన వాంతి శ్వాసము (పబలమెన కానము (పబలమెన యెక్కి_కు 

హారించు, 

శాగసాదులకు కంటకార్యావ చేనాము. 

న్లో॥ [ఆయు క్వే చే] కంటకాగీతులాం (ద్రోణం రేపక్తా కషాయ 

కమ్ | పాద శేషంగృహీజ్యాచ తస్పించ్చార్లాని దాపయేత్. | 

పృథక్పలాని చై తానిగుశూచీ చవ్యచి.త్రకాః | మున్తకర్క! 

%# ద్యాత, 
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కృంగిచత్యూపణందశ్య మాసనః | భార్చిదాన్నా సరీచె వ 

కర్క_రాపలవింథతిః | (వ త్వేకం చపల్యాన పై (పద ర్యాద్హళలే 

తెలయోః | పకా లే హత్యమాసీయకీ తేమభుపలాష్ట్రకమ్ 

చతుః పలంతుగాక్ రః వీప్పలీనాంచతు; వలమ్ | తపా 

నిదధ్యాత్పుదృ భమ్బుణ్య యభాజ చేశు భే | చేహోయం హంతి 

హీక్కా ర్తి శాన కాసాన శేవత,॥ 

శౌ, 100 పలములు (వామడు వేళ్ళ నువం చి దోణ|ప్రమాణముగలయుదక ము 

నందువై చి 4 వ భాగము మిగులునటుల కపషాయముకొచి కడియగట్టి ఆందు తిప్పతీగ 

చెవ్యము చి తయూలము తుంగముస్పైలు కర్కాటకళ్ళంగి త్రీకటుకములు దురడద%ం 

డి గంటుభారంగి * సన్న రాస్నయు కచ్చూరములు ఆనువాని చూర్లము దినుసుయొక 

టింటికొకొ్క్కా కపలము పంచదార 20 పలములం నెయ్యి ర పలీములు తెల్ల ఆవనూనె 

రి పలములు గలిపి లేహ్యాపకముగవండి చల్లారినవిదప లేనె 8 పలములు వెదురుప్పు 

శషులములు పిప్పలిచూర్షము 4 పలములు గలిపి మం చిమట్టిప్మాతలోనునిచి శేవింపు 

చుండిన యెక్కి శుక్వాసకౌసము బు ని కృేషముగ క5ం-దు. 

సర్వ శ్వాసములకు భార్జీగుడము. 

క్ల! (నిత్యనాధీయే] శతంసంగృహ్యూ ఛార్జాన్తు దశమూల్యా 
౧ 

_నథాశతమ్ |శతంహరీతకీ రాం చపచేతోయేచతుర్లుణే | పాదా 
వశేపే.తస్తిం స్తురసేవ న్తరివీడితే | ఆలోఢ్యచతులాంపూ తాం 
గుడ స్వావ్య ఛయాంతతః | పునః పచేత్తుమృద్వగ్న్నా యావ 

శహత్వమేవితత్ | శీ తేచమధువ_న్త్వత్రవట్పలానివిసివీ, పేత్ 
| తిక టు[తిసుగంధంచపల నూ[తంప్పృథకృృథక్. | యనతమారం 

కనులా యుగ్భంనంచూర్ష్మ వ(వవీపేత్తతః 1. ఛి తయేద భయా 

మేకాం లేహాప్యార్థ పలంతథా | శాషనంనుదారుణం పాంటి 

'కాంనంపంచవిదంతథా | అర్భాంసర్చకంగుల్మం కక ద్భెదం 

* ఇదేదుంపరాన్నము, 
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తుయంతభా | న్వర వర్ల (పదో హహ జర రాగ్నేణద్రీపనః। 

నానమ్నూ భార్జగుడఃఖ్యాల్ ఛీపజ్ఞ స్పకలై క సత-! 

తా, గంటుభారంగి దశమూలములు కర క్కౌైయలు వీనిని దినుసుకు 100 * 

పలములచొప్పృన నొశభాండములో.వవెచి 1200 పలములు నీళ్ళుజోని 4వ భాగ 

ము మీగులునటుల కషా మము కా-చివడియగట్రియందు బెల్ల మ 50 పలములుకర కౌ 

యలు 50 పలములు వెచి మరలమం దాగ్నితో చిక్కగనగువరకు పాఠము కేనీచల్లా 

రిన పిదప తేనె 6 పలములు (త్రికటుకములు దాచినివెక్క ఆకుష్మత్రీక యేలకులు 
అనువాని చూర్ణము దినుసు కొకొ_కపలమ యలమైర చూర్భము 2 కర్ణ ములుక లిపీ 

'లేవ్యామును సిద్ధపరచి యందర్భ పలమును 1] కరక్కాయను | పతీదినము! (పాతఃకాల 

మున సేవించిన భయంకరమైన శ్వాసము 5 విధకాసములు మూలవ్యాధి ఆరోచక 

ము గుల్మము అతిసారము త్నోయము వీనిని నశింపంజేయుటయే గాక స్వరము వర్షము 

అగ్నిదీపనయు అనువానిని సగాగలుగంచేయు, ఈభారక్ష్యాదిగడము సకలవెద్య 

సమ్మతము, 

శ్యానములకు వాసాద్యవ లేన్యాము, 

క్లో! [ఆయు శేదే] వాసాతులామష్ట గుణేచనీ రే విపాచ్యతాంపాన 
జచేనపాకమ్ | క్వుక్తాఢ గంత దిర్రపచేచ్చి వానాంఖంచాః (ప 

యోజ్యాస్పకలస్యతుల్యా; | 'తతేన్సముక్తార్య పలానిచాప్రౌ 

మో ద్రన్యచ ద్యేకిలవంశజాయాః | శీ. పే తథామాగధికా ప 

లార్థ 0 పలంచతు ర్థాతభ వం[ప్రయోజ్యమ్ | యోజ్యంపలార్థం 

శంనచేచకాసేశుయేనోసి శ్రేకఫపీనసేచ | హృ(దోగ కార్చే $ 
కిలవి(దథా చ హ్యుర త తేళోణితవాంతికో పే! 

తా. 100 పలముల అడ్డ'సరములో 800 పలములు నీళ్ళుబోనీ-చతు రాంశము 

గ కహాయముగాచి అందు కరకాచూర్షము అధఢకపమౌణముగలిపి గట్టియసవరకు 

మరల పాకము జేసీ దానినివించి చల్లారిన పిదప తేనె 8 పలములు వెదురుప్పుచూర్ల 

ము 2 పలములు పీప్పలిచూర్షము శ్తే పలము చాతుర్ణాతక చూర్ణము 1 సలముకలిపీ 

శే పలమును సేవింపుచుండిన శ్వాస కొసమలు తీయము రక్తపిత్తమ కఫ 

ము పీనసము వా గము కుళత(యు విదథి ఉరః తృతము ర కవాంతి వీనిని 
ముస వద్ ) ల ర్ల స | 

ఈశ పలమన లీ తులములు, 

14 
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నర్వ శ్వానములకు శ్యాన కా శ్వర రనము, 

శ్లో మృతంవంగం మృతంలోహ 0 మృ తార్క ౦ మృత మభకమ్! 

శుద్ధ సూతం తథాగుంధం మావ్నీకం హింగుళంవిషమ్ । జూలీ 

ఫలం లవంగంచ త్వశేలానాగ కీనరమ్ | ఉన్న _తృకన్యబీజూని 
టై పాలంరాతిదుర్ల భమ్ | ఏతాని నమభాగానిమరీచం హర 

న్మేతకమ్ | సర్వంతద్వా్యావీ. పేష్ధ ల్వేలోహదం దేనమర్ష యేల్ 
ఆతావచ్చూర్జీ కృతంధీ భూకా యాతీక్సూతం నదృశ్య తే 
శ కాసనన్యశ్వర సేర్భావనా ైకవింశతిః | ద్విగుంజావ్యు త్తే 
మామా కాహ్యార్ష 9)క స్వర సైర్యుకా | తదర్గం గా లవృ ద్రేషు 

పథ్యం చేయంతథోచ్వతే | పంచ శ్వానా౯ శయంకానంరాబ 

యత్మనివారణమ్ [ శ్యాస కా లేన్వరో నామ బేవానా మపి 

దుర ర్ల భః॥ 

శా వంగభ'స్ముము లోవాభస్మయ తౌ మభస్తయమ అభకభస్మము శద్ధిచేని 

నరసము కుద్ధి జేనినగం భకయు శుద్ధి జేసిన సువర్ల్గ మా శీ కయ శుద్ధి జేనీన ఇంగిలీకమును 

శుద్ధి జేసినవస నాభి జాజికౌయ లవంగములు దాచినిచెక్క_ యేలకులు నోగశేసర 

ములు శుద్ధి జేసీన వుమ్మై త్రవిత్తులు శుద్ధి చే కిన -సేపొళములు పనపు కచోరములు ఇవి 

సమభానములుగ మిరియాలు 3 భాగము వీనినెల్ల ఖల్వములో నునిచి 'రసము చెలి 

యకుండువరకు లోహదండముతో మర్దించి కొడిసారన సముతో 21 మారు భావనజేసి 

వయోవంతులు 2 గురిగింజలయెొత్తును చాలవృద్ధులు ] సరిగింజయెత్తును ఆల ల్ల సుస్వర. 

సమువోశేవించి పధ్యముగనుండిన 5 విధ శ్వాసములు శరీరక్షేయోయు కౌనము రెజు 

యత వీనిని నశింపం జేయు, ఈళ్వాసకా శేక్వర రసము లభించుట దేవతలకు, సగా 

దుర్గ భంబు, 

పీ క నిదానము, 

న్లో ! [నూధవనిడానే] వడాహాగురువిష్టంభి రూతయాభిప్యుం ది్భో 

ఇజనై | శీతపానాశనస్నా నైర్హై క్కా.భవతిధావనాల్ | 
తా, చాహజనక[ ద్రవ్యములు జడకర్మదవ్యములు మల బద్ధక ర రూత్సకర్శ దప 

ములు జిగనటగలపడార్థములు వీనిని భుజించుటవలన సీళొన్నపానముల జీవించుట 
వలన కిభోధమలో స్నానము , జేయుటవలన పరసలిడుటవలన యొక్కిళ్ళు 
జనించు ” 
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హిాక్కా భేద తత్సం(ప్రా పి! 

శ్లో అన్న జాయమలాంతు దాం గంభీరాంమవా తీంతథా |! 

వాయుఃకఏనానుగతం పంచహిక్కా ః5 దోతిహి!! 

తా, వాతము కఫముతోగలసీ అన్న జహీక్మాౌ_యమళహీక్క_కం[దహీక 

గంఫీరహిక్కు. మహాహిక్క అన ల్ విధములైన హీక్కొాలు గలుగం జేయు, 

హాక్క్లా పూర్ణ రూపము, 

అయే . శ్లో! (ఆయు ర్వేదే] కంఠోరసోర్లురుత్వంచ వదనస్యకపాయతా। 

హీక్కా_నాంపూర్యయాపాణి కక్నేరాటేోపవవచ 

తా. కంఠము టీొమ్ము అనువానియందు జడత్వముగలుగుట నోరువగరుగ 

కుండుట కడుపులో ఆరాటముగులుగుట ఇది పొక్కకు పూర్వరూపంబులు, 

నో] పానానై్నరతినంభు క స్పహాసావీడితో నిలః 

హీక్కా_యత్యూర్థ గ్ గోభూ త్వా తాం విద్యాదన్న జూంభిహక్ Il 

తౌ, అవ్నపానాదుల మిక్కు_టముగ శేవిం చుటనల నవాతంబక' స్మా త్తుగ పీడిం 

పబడినదై. ఊర గతం బె యెక్కి_ళ్ళను గలుగం జేనీన అన్నజ హీక్క_యని తెలియ 

రలయు, 

యమళహిక్కా లక్షణము, 

శ్లో! [నూధవనిదడానే) చిశేణయబులై శ్వేగ్రైర్యా హిక్కానం 

(ప్రవర్థ తే | కంపయంలీళిరో (గీవాంయమలాం తాంవినిక్షి కేల్ il 

తె, చిరకొలముమోద యెక్కి_శ్ఫు 2 గ గలిసీ కడుతీ కమునగ వచ్చుట శిర, 

ఘు కంఠము వణుకట ఈలతుణములుగలది యమళహీక్కు_యని తెలియవలయు, 

శత్వు[దహి క్కా లతణము, 

శ్లా॥ (నిత్య్వనాధీయే] (పకృష్టకాలై ర్యా వేగా ర్భృంద్రై సమభి 

వ ర్త తే, త్షు[ద్రికానామసాహీక్కాా జ(త్రుమూలాత్చ్రధావతిః 
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తా. చిరకాలముమాద యొక్కి_ళ్ళు మందవేగముగవచ్చుట * జత్రుమాలము 

లలోనుండి జనించుట ఈ లత్నణములుగలది తన చపొక్క_యని తెలియవలయా, 

గంభీరహిక్కా_ అడ్ణము, 

న్లో! నాభి ప్రవృత్తాయాపిీక్మా_ ఘఫోరాగంభీరనాదిని | 

అ నేకోప్మద్రవతీగవభీ రానామసాన్మృృ తా! 

శా, ఎక్కిళ్ళు బొడ్డువద్దనుండి లేచి. గంభీ రశబ్ద్బమును గలుగం జేయుట దప్పీ 
6ఈ (టు న 

జ్వరము మొవలగు పలు నుప దవమలతోగూడి భయంకరముగనుండుట ఈ లక్షణ 
ములుగలది గంఫీరహిక్కు_యని తెలియవలయు, 

న్లో (ఆయు క్వే దే] మర్మాణ్యుత్నీ డయంతీవనతతంయా[పవర్తతే | 

మహాహి క్కే'తిసాజ్లేయాసరంగా తపకంపినీ! 
న పట. 

తా, లొమ్ము నాళి పొత్తికడుపు మొవలగు మర్మస్థలముల యందుపిడగ లుగుట 

యెల్లప్పుడు యెక్కి_ళ్ళు వచ్చుట సర్వాంగములు వణుకుట ఈ లతుణములుగలదిమ 

హాపీక్కు_యని తెలియవలయు, 

హీక్కా_స్యరాప త త్పాధ్యా సాథ్యములు. 

న్లో! (అయుక్వేదే) యమళాయుగ ఖై ళ్వేగై ర్ల హతీమహతీధ్వనిః। 

గంభీరానాఖినంభూ తా ము దఖ్యామంద వేగిన | 

అన్న జాపితధై వస్యాచ్చూర్వ్యా _స్థస్రోవివర్ణ యెత్ 1 

తౌ, ఎక్కిళ్ళు వేగమతోగూడి జంట వెడలిన యమళహీక్క_యనియు మ 
_ వోధ్వనితోగూడి వెడలిన మహాహీక్క_ుయనియు చాభినుండి వెడలిన గంభీ రహిక్క 
యనియు మందవేగమతోగూడి పలుమారు వెడలు చుండిన్గ కు దహిక్క..యనియు 
అన్న పా నాదుల వలన యెక్కి_శృుజనిం చిన అన్నజహిక్క_నియు తెలియవల యు,అం 

దుయమళపీక్క మహాహీక్క_ (గంశీరహిక్క.. అన సీ 8 నసాధ్యంబులు. తదహీ 
క్కు. ఆన్నజహిక్క అన సీ2ను సాధ్యంబులు, 

శ జతుఘయాలచులన--- చమెటకోంకులు, 
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అసాధ్యహిక్కా_ లతమణము, 

న్లో ఆయమ్యు శే హాక్క_తోయన్య దేహో దృష్టి కోర ౧ంతఈా 
1 మో 

మ్య లేయన్యనిత్యమ్ | థ్రీ ణోన్నద్విట్ మృతియశ్వాతి మాత్రం 

ధాడ్యాచాంత్యోవర్భ యెద్ధిక్క_మానా | 

తొ, ముద్రజ అన్నజములను సాధ్యహపిక్కలలో సాగా యెక్కి_శ్ళ చేగమువ - 

లన నేత్రములు వి_స్టరించి' ఊస్థ్వవృష్టిగలి॥ యెల్లప్పుడు మోహమును జెందుచుండు 

పొక్కా_లోగిని శరీరక్షొయము అన్న 'చ్వేషము పలుమారు యెొక్కిళ్ళుగల పిక్కాా 
ఫోగిని వైద్యుడు వర్ణి ౬పవలయు, 

శ్లో! గగంథఛాంత శే] అతినంచితదోపన్య భ_క్షచ్చేదకృశన్యచ | 
వ్యాధిభిఃనీణ జేహన్య వృద్ధ స్యాతి వ్యవాయినః | 

ఆనాంయానాసముత్పన్నా హిాక్కాహంత్యాకు జీవితమ్ ' 

తా, కడుసంచిత దోపముగలవానికి ఆన్న ద్వేషయమవలన కృశించినరోగికి 

పలుఏిభములెచ రోగములవలన శ రీరకృశత్వముగలచానికి వృద్ధునికి అతి మెథు నము 

సేయువానికి సాభధ్యహీక్క_లలో చేదిజనించినను యదివానిని శ్రీ ఘముగజం ఫుం 

హీక్క_లకు మేఘడంబర రనము. 

శ్లో [మూధథధవనిడానే] తండులీయ,ద వై ఃవిష్టం సూతతుల్యంచ 

గంధకమ్।| ౫ వ[జమూహాగతం పాచ్యంభూధ శేం త్రం నము 

ద్ద రేత్ | దశమూలక పూయే? భావయేత్స)వారద్యయమ్। 

గుంజాద్యయం హార త్యెషహి క్కాాం శ్యానంజ్యర ంకిల। అను 

పా నేనదాతవ్యో రసోయం మేఘడంబరః | నాగరంపిప్పలీ 

ఛార్జీ ప్రమ్మ_రంకొర్భ కంగరీ | శర్మ రాగ్భగుణం చూర్హంమను 

పానం[పకల్పయీత్ " 

తౌ, రసము గంధకము వీనిని శుద్ధి జేసిన సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చ 

చిరిజేళ్ళరసముతో మర్చించి వజమాపషలోనునిచి భూదరయంతమున పుటంచిడెక 

యదిభ స్మంబగు పీదప దానిని సౌంగశీతలమునదీనీ మరల ఖల్టములో నునిచి దక 

ఇ ఇ - తానని 

శ వ (జమాహెగతంమై వ భూధ శేభస్మ తాం వేల్ ॥ 
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మూల శహాయముతో 2 రూములు ఖావనజేసీ 2 గురిగింజలయొళ్సును శొంకిసిప్పళక్ళు 

గంటుఫారంగి పుష్క రమూలము (దీనియభావంబున "నీలములక వేళ్ళు) కచ్చూరము 

లు వీనిని దినుసుకు కర్ష([పమౌణము చొస్పృన చూర్ష్మము జేని దీనికి ర వ పాలు సంచ 

చార గలిపి యీయనుపానముతోడ సేవించిన యొక్కిళ్ళు శ్వాసము జ్వరము హరిం 

చు (మటియు సీరసమును చ్చిరి వేళ్ళరసముతో సేవించినయమళహీక్క_ వారించు,) 

హాక్క_లకు యోాగవాహాక రసము. 

శో! [అఆయుష్వేదే] రసన్యతుల్యభాగేస కా(మభసన్సుప్రకల్బయేత్ | 
oF 

జంవీ8 తేద వై రృర్జ్యం దినాంతే తత్సముద్ధ శేత్ 1 

బధ్యావస్తో)టి కాయం (తే తుల్యం గంధేవసాచయేణ్ | 

వవంతువడ్డుణం కార్యంతతః షిష్టం సముద్ధ శేత్ | 

పాషాణ భేదిమత్పావీ, 'దనైః పిష్టంతువుగ్షయేత్ | 
తద్దోళం లేపషయేచ్చోవ్యం కల్కేపాపాణభేదినః | 

మక్సాావమ్యూశ్చ ఘనం లేవ్యం దత్వాపాతనయం త్ర కే | 

స్వేదయేద్యామ మాతంతురసోమం 'యూగవావాకః? |! 

గుంజాద్వయం (పదాతవ్యం హిధ్మాన్నై న్వర్యశ్వానజిత్ | 
దశమూలంపి బచ్చాను కుళుత్ణంచక పాయకమ్!। 

తా, రసభస్మృము తామభస్మము పనిని సమభాగ ములుగ ఖల్వములోనునిచి 

నిమ్మ పండ్ల రసముత్ొ 1 దినము మర్దించి బట్టనయాటక'ట్టి చేస్తి కౌయం [తములోనుని 

చిళ రల గంధకము జీర్ణంబగవరకు పఫుటంవిడి ఖల్వములోనుని-చి + కొండపిండి వే 

ఘు, పొన్స గంటి వేళ్ళు ఏనిరసములతో ప త్యేకయుగమించిముద్రజేని ;ద"ని కొండ 
ల్తి న్న లి (C ది ఏ || ఈ... 

పించామయనునూరి లేపనముజేసీ యెొండనెండించి పాతే నాయంతమున నొకరూము 

పుటంబిడి సాంగశీతలమునదీనీ 2 సరిగింజలయెత్తును దళమాలకపాయముతో గాని 

ప్రులన కహైయముసోగాని జీవించిన యమళ పీక్కు "మొదల గుసర్వహిక్కులు సర్వ 

భంగము శ్వా'సమొ బారించు. 

వ్ల క్ష (ఆయుస్వే దే] రనంగంధక తై లేన మర్ష యేత్చాదటంకణమ్! 

amegaremmat ro 

1 ఇదే పిండిబండయనియు కెప్పంబడం, 
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తల్పిండం బంధయేద్వ స్టేగంధ కార్యంచ పూర్వువత్. 

చూర్లంవై. వేపి కాయం(తే యావజ్జీగ్యతి పడ్డుణమ్ | 

అయంగంధామృతో నామ్నా రసోహిక్కా వినాశకః | 
గుంజాంమా త్రయం లిషేౌల్టే డై రః కషాయంచవీబేదను | 

అమృ తాన్ని కుళు క్లానాం పాయ యేత్క్వ తైర లై all 

తా, శుద్ధి చేసిన రసము గంధక తె లముతో మర్షించిపిదప రసమునకు 4 నభా 

౪ము కుది జేసీన వెలిగారముగలిపవి మరల మర్దించి బట్టలోనునిచి మూటగట్టి దీనిని 

కద్ధ చేనీన గంధకములో బెట్టి చేష్టి కాయం కమున 6 తల గంధకము. జీర్ణ ంబగువరకు 

పుటంబిడి 8 గురిగింజల యొత్తును తేనెతో నేవించినోఢ నే దిప్పతీ?ె చిత్రేయూలము 

వులవలు అనువానికషోయమును (దొగిన యొక్కిళ్ళుహరించు.- 

హీక్కొ.లకు నిది కాది యోగము, 

న్లో || నిదిగ్సి కాంచామలక (పమాణాంహింగూ కరాభ్యాం మర్లు 

నాచయుశామ్ | హ్యాన్నరశ్శా పసన. పీడితళ్స పీ క్కాంజ 

య ల్యేష బఎలాత శేన ॥ 
(గ్ 

ళా, ఉసీరకొయంత | వాకుడు వేళ ముదలో పేలిన యింగవ పీపళు-.అను 
క్ య ది చి షు. 

వాని చూర్జమును తేనెను గలిపి శేవించిన శ్వాసము యెక్కిళ్ళు తేక్నణయన 

కారిం-దు, 

హిక్క_లకు కుళీరాది కషాయము, 
శ్లో॥ కళీరమథుకంధాన్య -మేలా-వో కీరకోలకమ్ | 

నరావిలయుతేం క్యాథం హీక్క్మా_ ఛర్జి నివారణమ్! 

తా, కర్యా_టకశ్ళంగి యష్టిమధుకము కొతి మెర్లు ఏలకులు వట్టి డేరుతకో్కో 
) పుట్లు (త్రిఫలములు మా శేడువేరు వీనిని సమభాగములుగ దంచి కషాయముకాచి 

పశుం చిన యెక్కి_క్ళు చాంది వారించు, 

పిక్కలకు ఏఖీత కాది కషాయము, 

చ్ విఖీత కాష్లామల విశ్వభాజ్జ౯ కణా భయా సాధితమంబుపీతమ్ 

సమిరణశ్యాన వమింహనేచ్చ (ప్రబద్ధ కాసనం ప్రబలాంచ 

హిక్కా_ం! 



494 బనవరాజీయే - అష్టమ ప్రకరణ 

త, తౌనికౌయలు తుంగము నైలు ఊసిరి కెపప్పు శొంతి గంటుభాగంగి పి 

ప్పళ్ళు కరక్కాయలు వీనిని సమభాగములుగదం చి కపాయముకొచి సేవించినవాత 

ను శ్వాసము వాంతి (పబలమెన కౌసయలు ఎక్కిళ్ళు హరించు, 

ఫాక్క.లకు వ్యాఘా )దిక హొయము, 
5 - శో న్యాయుమురాలభా ఛార్జీ బిల్వ మజ్జా (త్రికంటక_ gl 

కపాయశ్చానుసానంచ మదం హిక్కా_తి శ్యానజిత్ | 

శా, ములక వేళ్ళు శేగటిదూల వేళ్ళు గంటు ఫారంగి మా లేడు గుజ్ఞుప ల్రేరవీనిని 

సమభాగములుగ దంచి కపాయముకౌచి యందొకింత లేనెవై చిసేవించిన ఎక్కిళ్ళు 

(ప్రబలమైన క్వానము వారించు, 

జ హిక్క_లకు మయూర వంచ యోగము, 

శ్లో! [మాధవనిదానే) మయూరంపింఛభస్మాప నుధుకంచ కణా 
యుతమ్ | కుళీరర క్తేసంమర్ష్య మధునా వాసిశొయుతమ్ | 

గండూషంకురు తేత్నీ (పం హిక్కామాశు వినాశయేత్ | 

శా, నెమలి యీక లభస్థమ యప్టి మథుకము పిప్పళ్ళు వీనినిసమ భాగ ములుగ 

ఖల్వయలోనునిచి యొండ్రకాయ ర _క్షయుతో మర్చించి. శేనెగాని లేక పంచదార 

శానిగలిపి గండూపముజేనీన యొక్కి ళ్ళు కీఘముగ హరించు. 

శ్లో కర్క_టీసలిలంయస్ట్రీ మయూరస్వచపీంఛజమ్ | 

భన్మ్యభమరశేహంచ స్యాపామార్షన్యబీజకమ్ | 
మధునాయోజితం దేయం హాక్మా_మాకు వినాశ యేత్ | 

లా, ఎండ్రకాయ బొక్క_౪లోని యుదకము యప్రీమధుక ము “నెమలియాకల 

భస్మము తు మ్మెదలగూడు ఉరగ్ఫశేణీ విత్తులు అనువానిలోి దేని నేని తేనెతోగహార్చి 
సేవించిన యెక్కిళ్ళు శీ ఘమాగ హరించు, 

క॥ వెలిగారమాకువ(తిక | నిలదాచిని చెక్క_కోమ్ల సేలక్రిమార్దం। 

బులుచేసి తేనెతోడను! నెలమిని సేవింపహిక్క_ లెల్లనుమాను౯! 
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హీక)._.లకు మధూచ్చిష్ట ధూమపానము. 

క్లో! (మూధవనిదాచే] మధూచ్చిష్టంనర్టరసం భుతంమనళ్ళిలా 
నమమ్ | ధూమసా నేహ శేద్ధి కొ_ంధూమైర్యాశిఖపకు జై | 

తా, మైనము గస్టిలము మణిశిల పనిని సరుభాగములుగ గాని లేక నెమలియీ 
వలశగాని ఆవు నేతిలోదడిపీ నిప్పులో వె చి దానిపొగను[ దాగిన మయొక్కిళ్ళువారించు, 

క్ర గోశ్సంగంబును భుజగప్ర | 

కూసంబును నెమలిరెక్క_ గుగ్షిలమును మే | 

ల్యాసి పసపగరుగంథము | 

గోనర్పులధూ (మసేవ 6 గూలునుహీక్క_ల్ | 

తా, అవుకొమ్ము పాముకూ'సమ నెమలియాకలు గుగ్లి లయ పసవు (శ్రీగంధ 

సు కృష్ణాగరు వీనిని ఆవునేతిలోదడిపి అగ్నిలోవై చి దాని పొగను (దెగినపబలి 

మెనయెక్కిళ్ళు హరించు, 

శ్లో! [మాధవనిదాచే] కచోరం ప్రుమ్మ_రంయోవం మాతులుం 
గామ్లవేతనమ్। శాలివష్ట్రీక గోధూమ యవముద్దకుళుణ్ణకమ్ | . 
నిద్రాహిధ్మా శ్యానకాన పిపాసాశ్చవినాశయెత్ | 

తౌ, కచోరములు స్రష్కు.రమాలము | తీకటుకయలు చూధీఫలము ప్రుజప 
వి 60 దినములకు ఫలిం చెడి వడ్లు గోధుమలు యవలు పెసలు ఉలవలు నిద ఇవి 

కా శ్వాస కాస త్భషా రోగములయందు పథ్యకరంబులు, 

హీక్క_యం దపథ్యము, 

శ్లో విష్టంభీనీవిడాహీని రూవయోణికఫదానిచ |! 

నిప్పావమావప. పిణ్యాక వారిజా సూసమామిపమ్ | 

అవిదగ్ధందంతే కాష్టం వ _స్తిమ త్బ్యాంశ్చ సర పాక్ | 

ఆమతుంబీ ఫలంకందం తె లభ?షప్టముపోతకీమ్ | 

'పరుశీతంచాన్న పానం హీ క్కారోగీ వివర్ణ యేల్ | 
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తా, మలబద్ధకర (ద్రవ్యములు వెదురుమొలక మద్యము మరీచము మొదలగు 

విదావాకర(ద్రవ్యములు రూక్షకరదవ్యములు కఫకర్మ ద్రవ్యములు మినుములు అనుము 

లు తెలికపిండి నీటిలో జనించిన (ద్రవ్యములు ఊటభూమిలో జనించిన జంతుమొం 

సము పశ్వము జేయ బడని (దెవ్యములు దంతకాెపషము జవ సికర్మ మత్ప్స్య్యములు ఆవా 
© వ ౬ 

లు ఫులుసు ఆనుగవుకౌయ గడ్డలు నూనెతో వేయించబడిన ముట్టబచ్చలిహార జడ 

ముగ శ్రీతకరయుగ నుండు అన్నపానములు వీనిని యెక్కిళ్ళుగలవారు వర్చింపవలయా, 

ఇతి (శ్రీ నీలకంఠ చరణారవింన తీర్ధపసాద పారావారభోగవిహార పారీణ 

నిడిమామిడి భగిసత్పంపదాయ కాశాధ్య రామబేశిక శిప్యో త్తమ " 

నమశ్శివాయ సత్సుత్ర పవ్నిత కవితాచాతురీధురీ వె ద్యజన 

శిరో భూవణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజు నామభేయ 

(పణీత శ్రీ బసవరాజీయే ఆం భతాత్సర్యసహీ తే 

కాఫ క్వాస హీక్కా_ నిదాన తత్సాధ్యా 

సాధ్య చికిత్సానుపాన ప థధ్యాపథ్య 

లకుణ యుక్తం అష్టమ 

(పకరణమ్, 

2 చిమ్మన గొట్టములో ,తెలాముల నాకర్షి ంచుటకై దాని మభ్య భాగమున 

బంధింపంబడి యఫో భాగంబున కర్ణి కలవ లెను అందాకర్షి ంపబడిన (తే లాదుల బైలు 

పరుచుట కైన న్నగభాగంబున గం్భడయుగను నిర్మింపంబడిన చిమ్మన |నోవిలో బం 

ధింపబడియు౦డు దండ మేవ _న్తియనంబడు. కౌవున దానిలో రోగోపయు క్ష తెలా 

దుల నాకర్షించుకొని గుడ మే ఢముల (పయోగిం చుటుయు వ _న్దీకర్ళ యనంబడు, 



ఆం ధతకాత్సర్య్ణము, 

— నవమ కుక ర ణము, __ 

శ్లో! నర్వజ్ఞ ంసచ్చి దానందం లోకనాథంజగద్ధురుమ్ | 
నో్యోమ శేశంభవానీశం రాజభూపమహంభ జే | 

లా, సర్వజ్ఞుడు సచ్చిచానంద స్వరూపుడు లోశేపుడు జగద్దురువు ఆకసమే 
సములుగాగలవాడు పార్వతికి | పభువు శిరమున చందుజే భూషణము గాగలనా 

డునగు నీలకంఠుని చేను భ జాం చెదను, 

వ్ల (శ్రీనీలకంఠవం శాళ్టీ చంద్రమా బనవాహర్టాయః | 
వమ్య్యామి వృపరాజీయ మహంనై ద్య నిఖామణిమ్ ॥ 

తా. నీలకంఠ వంశవమనెడి శ్షీరసము[ దము నకు చందు డైబసవరాజు యని 
"పేరొవబడిన నేకు వై ద్య గంధములలో' కడు(కేస్టం బె న బసవవాజీయమసుశీ గం 
భయు యొక. అష్టమ (ప్రకరణము వచింపుచు న్నాడను, 

మేుహారోగ నిదానము, 

శ్లో॥ [ఆయుక్వే చే] నవాన్నదధిమ ద్యాంబు'సడధూమనిపేవణాత్. | 
దూషహయంతీపలు మేథ శ్ఫుక్ష ంమజ్ఞాంరనంర జః | 

జూయం లేవింశతి ర్హే సోదశ సాధ్యా: కపోగ్డి ఈ: | 

విత్సొ'న్థి కాన్పమడ్యా ప్యాశ్చతుగోమా రుల _త్వ్వజేల్. | 

సాధ్యాక్ యా ప్యాన సాధ్యాంశ్చ [5 మేగాళ్ణం వినిర్దీ శేత్ 1. 

తా. [కొత్తయన్నము పెటుగు మద్యము ఉదకము బెల్ల ముతో జేయబడీన్మన 
వనములు పాగ అనువానిని మిక్కు_టముగ శేవించుటవలనమౌాం సము మేదస్సు శుక్ల ము 
పజ్జ గనయు ర_క్షయ ఢుష్టంబు లై 20 'మేకాముల జనింసంజేయు, అంగు 10 నే,వా 
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ములు శ్రేష్మజనితంబులు 6 ఎసెక్యేజనితంబులు 2 చవాతజనితంబులం అట్లగుటం జేన్ 
_శ్రేష్మమువలన జనించిన 10 మేవాములు సాధ్యంబులు, _పైత్యమువలన జనించిన 6 
మేహాములు కష్టసాధ్యంబులు, వాతమువలవ జనించిన 4 వేసాములు అసాధ్యం 
బులు, ఈ [కమౌనుగుణ్యముగ మేవా సాధ్య కష్టసాధ్య అసాధ్యత్వముల "నెటుం 
గ ందగు, 

న్లో! [మతాంత శే) ఆస్యాసుఖంస్వప్నసుఖంధీని [గ్రామ్యోదకా 
నూపరసాః పయాంసి | నవాన్నపానంగుడ వై కృతం చ (పే. 
హహేతు; క ఫకృ చ్చనర్వమ్ | 

తా, సుఖముగ గూర్చుండుట ని చాసుఖమును జెందుట పెటుగును (దాగుట 

ఊరు ఉదకము అనువానియందలి (పాణులయొక్క. మౌంసరసనును పాలను [కొ చ 

యన్నముశు (కొ _త్సీయుదకమును బెల్లయులో జేయబడిన భక్ష్యుయులను లేక బెల్లము 
యొక్క_ వికౌరముగల పడారయులను కఫకర సర్వపదార్థములను మిక్కు.టమగ 

థి 
శేవించుట ఈ శారణమయువలన (పమేవాముజనించు, 

కఫాొదిమేసా నంపాప్పి, 

శ్లో! (నిత్యనాధీయే] మేదశ్చమాంసంచ శరీరజంచశ్లేదంకఫోవ స్తి 
గతఃప్రదూహ్య | కరోతిమేహః నృముదీర్ల ముష్లై స్తా నేవపిత్తం 
పరిదూప్యుచావి। శీ ణేషువో పెప్వవకృష్యధాతూ- న్స ందూ 
ప్యమేహాన్కురు తేనిలశ్చ | సాధ్యాః క వోళ్రాదశవి _త్తజాప్టుడ్యా 
ప్యాన సాధ్యంపవనాచ్చతుష్క_మ్ | నమ [క్రియత్వా ది షమ 
(క్రియ త్వాన్సహాత్యయ త్వాచ్చ యథా[కమంతే | 

తౌ, వవ్లీగతకఫము మేదస్సును మౌం-సమును శరీరయనం దలి శ్లేదము ను జెర 
చి శేవ్మ మేహామును గలుగం జేయు, ఇవ్విథంబున శే ఉన్గపదార్గ సేవనవలన పీ_త్త్ము 
(బకోవీంచి సెజెప్పబడిన మేచాదులంజెరచి పి _ల్తే మేవామను గలుగంజేయు, పిత్త 
శ్రేష్మయలు కృయింపుచుండ వాతము వసా మజ్జాదిధాతువుల చాకొర్టి ంచికొని వానిం 
జెరచి వనియొక్క ముఖిమునందు జేర్చి వాతజమేవామును గలుగం జేయు, ఆందు10 
మేవామలు కఫజనితంబులు, అవి సమ్మక్రియ (అనగా కఫముయొక్క కటుతికాది 
(క్రీయలు మేదస్సు మొదలగు చానియొక్క_ కటుతిక్తౌది | కియలు వ్యాధిబలము' సమో 
చంబులుగ నుండుటచే సమ్ముకియత్వము) గలవి యగుటం జేనీసాధ్యంబులు, ర మేవా 
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ములు పీ త్తజనితంబులు. ఆవి విషమ చికిత్సల వలన (అనగా పీత్సమును వహరింపజేసి 

డి శీతమధురాడి (ద్రవ్యముల వలన మేదన్సును మేదోవృద్ధిని వారింపంజే సెడి ఉస్థ్లక 

టుకౌది (దవ్యయలవలన పీ_త్తమును) వృద్ధిల కెందుట'నే (శియావై షమ్యముగలవి 

యగులుం జేసి యాప్యంబులు 4 మేవాములు హేకజనితేంబులు అవి గంబీరములై నమ 

జ్ఞాది ధాతువుల నాకర్షించి కడుపీడను గలుగం జేసుటవలన విష షయ క్రీయగల వియగు 

టెవలన అసా ధ్యంబులు. 

మేహారోగ భేదములు, 

[అయ క్వేడే] ఉద కేముసాం ద్రనురాసి క తాశుక్ల లీతళమ్ । 
పిష్టలాలాతిమూతంచ తారహారి(బ్రర కకమ్ | . 

మంజిష్టాసీల కాలాశ్ళ వసామజ్ఞామధూళ్థితమ్ | 

హస్తి మేహోవింశ తిస్లు న్థా త్వాః శవ శేనలకు యేల్ | 

తా, ఉదక వేపహూము ఇత మేహము సాంద్ర మేహను సురా మేపహూము సీకతా 

మేవాము శుక్ల మేవాము నీత వమేహాము విష్ట మేహము లాలా మేహము బహుమ్మూత మే 

పాము ఘోర మేహాము హరిదా మేహము రక్ష మేహము మంజిష్టామేహము నీలమేవా 

ము కొలమేసాగు వసా మేవాము మజ్జా మేహము మధు మేవాము వా_సీ మేహముఅన 

మేవాములు 20 విధంబులు, వాని లతమేణములు వర్షమువలన చెలియనల యు, 

వు శప 

కఫజనితదశ మేహ ములు, 

ఉదక మేవా లవణము, 

న్లో! న్వచృంబహుసితంశీతం నిర్ణంథధముద కోపమమ్ | 
జ సైయశ్చాదక మేహోయం కించిదావిలపిచ్చిలమ్! 

తా, మ్మోత్రేము నిర్మలముగ అధికముగ తెల్లగ చల్లగ గంధవిపినముగఉాద 

కతుల్యముగ వొకింత గలిగినట్లుగ జిగటగ వెడలిన "ఉదక మేహమని "తెలియవల యు, 

ఇకుమేహా లక్షణము, 

వో ఇటీరనమినాత్వే వం మధురం చేషుమేహత || 4 

య క. 

ళా ఇ a. 

* మేవాత్యువక మేహాజ *ించిదాొవిల పిచ్చిలమ్! 
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తా, వవ్యూతము వెజుకరసతుల్యం బై కడుమధురముగ వెడలిన ఇత మేహ 

మని తెలియవలయు, 

శ్లో సాం డ్రీభ వేత్చర్యుషితం { సాం|ద్ర మేహంతదుచ్య తే I 

తా, మూూత్రమువిడిచిన 1 రూమునకు ేరిన సాం[దమేహవిని తెలియ 

వలయు. 

_ సురామేహ లతణము, 

న్లో! సురామేహీ హాసు రాతుల్య ముపర్యచ నుథోభునమ్ |] 

శా, మూత్రము కల్లువ లె వెడలుట మూత్రము పె పెన నిర్శలముగ ఆడుగున గట్టిగ 

నుండుట ఈ లతమణములుగలది నురఠరామేహామని తెలియవలయు, 

సక తామేసా లక్ ణము, 

నో మూ|కాణూన్సిక కా మేహీ కికతారూపిశోమలాళ౯ | 

తా, మ్మూతేకణములు ఇసుకవల వెడలిన సిక తా మేవామని తెలియవలయు, 

శుక్గ మేహ లక్షణము, 

న్లో॥ శుక్షాభంగుక్లమికంవా శుక్ల మేహ్మీపమేహతి 1. 

తౌ, మూతము శుక్షమువలెగాని లేక శుక్సయు_క్ష్తముగగాని వెడలిన శుక్ల 

మేవామని తెలియవలయు, 
కీతమేవా లక్షణము, ' 

శీ వీత మేహీసుబ హుకోమధురం * చాతికీతలమ్ | 

లౌ, మూత్రము మాధుర్యము కడుశీతలముగలవె సలుమూరు ' వెడలినకీత మే 

వామని తెలియవలయు. 

a) , 

న్లో సంవ పహృూష్టరోమాపిస్టేన విష్టవదహుళంసితమ్ || 

f సౌం[ద మేహేన మేవాతి 

శ ఛృతవీతలమ్ 
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శా, మూత్రము కలిపిని పీండివలే దట్టమై తెల్లగ వెడలుట మూ త్రోత్సర్ణన 

కొలంబున రోమములు. నిక్క_పాడిచి కొ వట ఈ లక్షణముగలది + పీష్ట మేహమని 

తెలియానలయు, 

ర నాచే లత్ణము. 
ర గ్రే 

శ్లో శనైశ్ననై శనై రేహీ మందంమందం [పమేహతి ॥ 

శా, మూత్రము మెల్ల మెల్లగ మందమందముగ చెడలిన శనై ర్నేహముని తెలి 

నువలయు, 

. లాలామేహ లతుణము. 

తో లాలాతంతుయుతంమ్లూో తం లాలామే హేనపిచ్చిలమ్ || 

తా, య్యూతము చొంగవ లె తంతీయు క్షముగ జిగటగ వెడలిన లాలా మేహ 

బహుమూ [త లవతణము, 

తో కోషస్తాసోంగ కార్భ్యంచ బహుమూతంతృహోభ9వః | 
అస్యాస్థ కసర్ణగా(త్రేమ మేహోయంబహుమూ [తేక 8! 

తౌ, శోష తాపముగలుగుట మ్మూతము అధికముగ వెడలుట దప్పి (భ్రమ 

గలుసట సర్వాపయవముల | సత్వము లేక యుండుట ఈ లతేణములుగలది బహుమౌా 

త మేహామని ((గంగాంతే శేణ శ్రనెః మేహమని "తెలియవలయు. 

శే 

కి తజనిత మనే హములు, 
వాడో ళ్ 

శూరమేహలశ్ ణము, 

న్లో గంధవర రసు." 18 జూ శేణశ్తైూరతోయవత్ | 
౧౧ క - | 

తా. మ్మూత్రయు మారోదకయువలె గంధ వర్లరుచి స్పర్శలను గలదిగ వెడలిన 

యూర వేంహమని తెలియునల యు, 

{t పివ్ట 'వేహమన---విచ్చిల చేవాము, 
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పోరి[దమేహ లతణము, 

న్లో! హరిద్ర మేహీకటుకం హరి(ద్రాసన్ని భందహాత్ | 

తౌ, మూత్రముకౌారముగ పసపఫపువర్ష్మముగ తాపయు క్రముగ జెడలినజారిచొ 

మేహమని తెలియవలయు, 

ర కమేహ లత.ణము, 

శ్లో! వి(నముష్మంసలవణం రక్రాభంర _క్షమేసాతః | 

తౌ, మూత్రము దుర్షంధముగ ఉఊప్షముగ వుప్పగ ర_క్షమువలె నెజ్టగ వెడలిన 

రక్ష వేంహమని తెలియవల యు, 

మంజూ మేహ అత ణము, 

శ్లో విసంమంజిషస్ట మేహేన మంజిస్టాసలిలోపమమ్ | 

తౌ, మూత్రము దుర్షంథధముగ మంజిష్టాక పాయము వంటి ఛాయగలదిగ వెడ 

లిన మంజిస్టా మేనామని "తెలియవల యు, 

సల కాలమేహ లవణము, 

స. ర్ వ్ర శ్లో! సీలమేహేనవీలాభం కాలమేహీనువీనిభమ్ | 

తా మాత్రము నీలవర్షముగ వెడలిన కీల మేవామనియు బొగ్గువ లె నల్లగ 

వెడలిన కొల మేహమనియు తెలియవలయు, 

VAIL? 

వాత జనితచతుశ్మేహములు, 

మజ్జామేసా అత్ ణము, 

శో మజ్ఞా మేసామహురుహ్య | 

వసామేహాచికిత్సాయాం తాంచికిత్పాంచకార యేత్. | 

తా, మూత్రము మజ్ఞతో సమానవర్షముగగాని లేక చముజ్జా యు _క్రముగ గాని 

పలుమారు వెడలిన మజ్జా వేహమని తెలియవలయు, డీనియందు వసా మేహ చికి- 

రం జేయవలయు, 



మేహరోగనిచావన లయణ చికిత్సాడయః, 

శుసామేహా లత్ణము, 

జో! వసామేహీవసామి[శ్రం వసాభం మూ(త్రయేన్ముహుః! 

, తౌ. మూత్రము |కొవ్వుతోగలనిగాని (కొవ్వుతో "సమొనముగశాని పలు 
మారు వెడలిన వసా మేవామని తెలియవలయు, 

వా సిమేనా లతు.ణము, 
ర 

న్లో! హన్తీమత్త ఇవాదనం మూత్రం వేగ వివర్చితమ్ | 

సలసీకంవిబద్ధంచ హస్తి మేహీప్రమేహతి! 

తా మూతకు మదించిన యేనుగు మదముతో సనూనంచై యొల్లవుడుజేగ 
రహీతముగ క్వజ్శాంస మధ్యగత రసయు క్షముగ నిలచి నిలచి వెడలిన హా_స్ట్ వేప 

మని "తెలియవలయుు, 

మధుమేహ లక్షణము, 

న్లో ॥ వధుమే హేమధునసమం మధునాతస్యలత.ణమ్! 

తౌ మూత్రము "తేనెవ చె వెడలుట నీమలు యీగలు అవరించుట ఈలశత్న 

ణములు గలది మథుచేహానని తెలియవలయు, 

న్లో ళ్య [(మంతాంత రే]క పాయమధుర ంరూకుంకై ద మేహంన చేద్భుధ si 

తౌ మూత్రము వొగరుగ మధురముగ బంకగ వెడలిన మో దమేసామని తెలి 

యకువలయు , 

వింశ తిమేహా పూర్వ రూపములు, 

నా! (సిద్ధరసార్య వే] శీత్యపన_కృంగళ తాలుకోషో మాధుర్యమా 
స్యేకర పాదదాహః | భవిమ్యతో 'మే నాగుణన్యరూపం మా 

(లేభిధావంతిపిపీలి కాశ్చ | అనిష్టా హోర చేష్టాభ్యాం స్యాన్నే 

హాోముయవింశశతి ॥ 

తౌ, శీతలపచార్థములయం దిచ్భగలుగుట కంఠము దివడలుయొండుట నో 

రుతీపుగనుండుట చేతులు కౌళు మండుట మూత్రము విడచిన స్థలమునందు గండ 

-వీమలు[పాకుట ఇవి గలంగబా య్యొడి మేవహారోగమునకు లతోణంబులు సె జెప్పబడి 

90 మేహాములు విరుద్ధాహార చేష్టల వరి న జనించు, 
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వాతాదిమేహ నిభాగము. 

న్లో॥ చత్వారోవాతజామజ్ఞా వసాము ద్రేభ నంజ్ఞికాః | 

_ మోరహోరిద్ర మంజిస్టా నీల కాలాశ్చర_క్తజమ్ | . 

తో యేముసికతావిష్ట శుక్ల సాం|ద్రసురాశ నైః | 

కీతలంబహుమూత్రత్వం దశ మేహః కపోద్భవాః | 

తా, మజ్జామేవాయు వసా మేహము మధువేవాము వా_స్టీ మేచాయు అనథీేం 

జాములు వాఠజశితంబులు . కూర మే హాము హోరి దమేవాము నుంజిష్టా మేహము నీల మే 

వాము కెల మేహము రక్ష మేనాము ఆన 6 మేవాములు వీ త్రేజనితేంబులు ఉదక మే 

పూము ఇమ మేవాయు నీక తామేహము సీష్ట మేహము శుక్ల వేహము సాందమేహమొ 

సురామేహము శనై ర్చేహము శీత చేహము బహుమూత్రే (లాలా) మేహము అన 10 

"వేపములు శేష్ముజనికంబులు, 

శ్రేవ్మమేహోప (దవములు, 

శో! అవి పాకోరు చచ్చర్ది ర్త (రః కానస్పపీననః | 

ఉపష్మదవాః (పజాయం లే 'మేహశ వాంక ఫజన్మనామ్ | 
| 

తా, భుజించిన యన్నము జీర్ణము గాకుండుట ఆరుచి వాంతి జ్వరములుక ఫ 

ముతోగూడిన దగ్గు పడిసెముగలుగుట ఈ యుష్మదవములు కఫ జనిత మేవాముల 

యందు గలుగు, 

రా 

జు త్య -మేహోప (ద్రవములు, 

న్లో! వస్తి * మేశోనయోాసోదో ముప్కావదర ణంజ్వుర ః | 
అలానే (nn లీ 

చాహా స్పస్తామేహమూర్భా విద్భేదఃపి_త్తజన్మవామ్ | 

తా, పా_తైకడుపు "మేము అనువాని యందు నూబులచే బొడుచునటుల 

కిళళలుగుట వృమణములయందలి చర్మముపండి వగులుటు జ్వరము తాపము దప్పీగ 

లుగుట పిల్లని తేనువులు వచ్చుట మూర్భగలుగుట మలము (దవముగ వెడలుట ఈ 

యుపదవములు పిత్త మేహములయందు గలుగు, 

న లు. 
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వాతమేహోోేప |దవములు, 
శో వాతజానాముడావర్త కంఠ హృద్గ(హలోల తాః | 

శూలమున్ని (దతాశోషః కాన శా సనశ్చజాయకతే I 

తా, ఉఊధావర్త రోగము గలు'సట కంఠము ట్మ్ము బంధింపంబడి నటు 

లుండుట 'సర్వరసభతమణమునం దిచ్చ కూల నిదాభంగము శోవ పొడిదగ్గు శ్వాస 
ము గలుగుట ఈ యుప దవములు వాతజనేహములయందు గలుగు, 

అసాధ్య మేహ లవణము, 

శ్లో! యధోకోపద్రవావిష్లో హ్యకిప్రస్రుత * వేదనా | 
విటికాపీడితం 4 ఘోరం (పమేహోేపహాంతిమానవమ్॥ 

తా, పెళెప్పబడిన అవిసా కాద్యుషదవయుక్తుడె యూత్రమును మిక్కు_ట 

ముగ వేధదనాయు క్షముగ విసర్టించునా డై ఉ_లత్తరో త్తర జెప్పంబడు శరావికాది పిటి 

కాయా కడెయుండు మేహారోగి మృతి జెందునని "తెలియవల యు, 

మేహరోగములయందు మూ(తపరీత్త, 

న్లో! (నిత్యనాధీయే] వాతపి త్తకఫమేహనము_త్తం మూ(్రమనగ్ని 

క్యధితంపరిపాకాత్ | పంచన_ప్తనవభాగతః [(జివూత్క_ల్క_ 

ముద్భవతిచే _త్తీదసాధ్యమ్! 

తా. (వాత మేవా నోగి యొక్క మూత్రమును వెడల్పు యా తీగల *పెంకులో బట్టి 

సన్న పుసెగను మౌడకుండ కల్క_మువలె గాచిన చిక్క_నె 5 వ భాగము చేషించి 

కరగసవతెనుండిన అసాధ్యం బనియు పీ త్త మేహ రోగియొక్క మూతము 7 వభాగ 

ముశేపి.౦చచి బెల్లము కరగువలె నుండిన అసాధ్యంబనియు శేష్మ మేవా రోగ యొక్క 

మూతము 9 వ భాగము శేషించిన అసాధ్యంబనియు తెలియవలయు, 

మూత సరీత్ష, 

న్లో! [నిత్వశాధీయే] అతిర_క్షమేహరో జ్య నేహారద్రవర్గ కమ్ | 

జ్యరేవామేసారోచేవా ప్యనాధ్యం బహుమూత్రక మ్! 

a మేవచ, { గాం. 
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చా, మూత్రము కోడుర క్ష వర్ణయగ వెడలిన మేహరోగంబనియు సచ్చగ వేడ 

లిన జ్వరరోగంబని యు జ్వరమునం బేని మేవారోగమునందేని బహుయ్మాత్రము గలిగి 

న ఆసాధ్యంబనియు తెలియవలయు, 

శో (సిద్ధర సార్ల వృేయస్యమూ (త్రం (నవే త్రలంయమధుమధ్యం (న వె 

త్తధా 1] యమేచే సయ తేరీదీ ఘం కారిత। పథువాగకః॥ 

తా, ఏ రోగియొక్కా మూత్రము ల్రైలము "తేనె కల్లువ ల వడ లెడినో అట్టి ర* 

సికడు కీఘముగ మృతి జెంచునని 'తెలియవల యు, 

అసాధ్య మేహోప [దవములు, 

జ్య 3 ల్లో (చికి త్సాసార సిద్ధ నం(గ హా] అరు చిశ్చాంగమర్ష కృ తస్యా 

కాన భ)మా_స్హథా | ళూలేన పిటికాకండూః |ప్రమేహాణా 

ముష[దచాః ॥ 

తా. అరుచిగలుగుట శ రీరమునొచ్చును దప్పి దస్పగలుగుట (గ్రమమాటలా 

డుట పొక్కు_లు జనించి కూల దురదగలుగుట యివి అసాథ్యమేహోపదవమూలని 

తెలియవలయు, 

మేహరోగ పూర్వ రూపములు, 

శ్లో! [మాధవనిదానే)స్వేదోంగ గంధళ్ళిథిలత్వ గంగోశయ్యాసన 
స్వప్న సుఖాభిలాషః | హృచ్నే (తజిహ్యా (గవణోపడాహో 

ఘనాంగ తా కేశనఖాతివృద్ధిః | వీత ప్రియత్యంగ ళ తాలుశోపో 

మాధుర్యమాస్వేకర పాదదా హః భవిష్యతో మేవ హగుణన్య 

లింగం మూ, తేభిథావంశ పిపీలి కాశ్చ | తృష్టా,పమేహో 

మధురస్పపివ్చో మధూపమ స్వాద్వివిథో కార: i 

తా, శరీరమున చెమటబట్టుట వాసనశేసుట చర్మంబూడుట పడక ఆసనము 

నిద అనువానియం దిద్భగలుగుట హృదయము "నేత్రములు జిహ్య చెవులు అనువా 

నియందు తౌపము శరీరమున వొకింత జడత్వమ. గలుగుట వెంటుకలు గోళ్ళువృద్ధి 0 

'జెందుట శీతప పదార్గములయం దిచ్చ గొంతు లోదాడ అనువానియందు వోసగలు గట 

నోరు తీప్రుణనుండుట చేతులు కాళ్ళు మండు మూూత్రమున చీమలు గాని లేక యీ 

గలుగాని వ్యాఫించుట దప్పిగలుగుట మూత్రము తీపు జిగోటగనుండినదై అేవెతో 
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తుల్యం బై న పలువిధ వికౌరములతో గూడియుండుట ఇవి గలునబొయ్యెడి మేవా 

మునకు పూర్వరూపములు, 

శో (అశ్విని ఆస్యేస్వాదు_న్తృషపాదాహో దం తేషుములనంచయ । 

చదేహేచిక్క_ఇతావాజి విదాహః పాణిపాదయాః | 

(ప్రఖాతిసీలమూ తత్యం మేసాలతణమ(గజమ్| 

లతా, నోరు తీప్పుగనుండుట దప్పిగలుగుట శరీరముమండుట దంతములు కడు 

పాచిగలుసట శరీరయ మినమినలాడుట కాళ్ళు చేతులు నుండుట మ్యూత్రయ నీలవ 

ర్భయముగలదై మిక్క్కుటముగ వెడలుట ఈ లక్షణములు గలుగ బాయ్యెడి "మేవామున 

కు వూర్వభూపంబులు, 

మేహాకిటీకోప [ద్రవములు. 

శ్లో! [పూజ్యపాదీయే] ముఖేపాయాచమేజే)చ హ_స్తేపాబేత ధ్రై 
వచ | హృన్గు_న్స కేవృష్ణ దేశే వీటి కావుర ణాంతికమ్ | 

తా, ముఖము గుదము మేఢయ వహా_స్రయము పాదము టోొమ్ము మ_స్టక్రము వ్ఫు 

ఆనువానియందు మేహాపేటికలు జనించి ఆయా మేహోపడవములతో గూడి నేధిం 

పుచుండిన అట్టి మేహరోగి మృతి జెందునని తెలియవల యు, 

(పమేహాకిటికా భేదము, 

వ్లో॥ [పూచజ్యపాదీయే) శ రావి కాకచ్చవిశా జాలిసివఏినతాలజీ | 

మసూరికానర్ష పికా ఫు(తిణీనవిదారికా | 
విదధిశ్చేతిపిటి కాః (పమేహోశేశయాదశ | 
సంధిమర్శ్హు సుజాయం తే మాంన లేషుచధానుసు॥ 

తా, మేహరోగము నుపీతీం చుటవలన ళరావిక కచ్చవిక జాలిగీ వినత అల 

జిమనూరికౌ సర్షవీక పుతీణి విదారిక విదధి అన దశవిధ మేవా * పిటికలు సం 

ధులు మర్యస్థలము మాంసస్థానము అనువానియంకు జనించు, 

సర్వపిటి కా లశుణములు, 

= న్లో! అంతోన్న తాచత(ద్రూపా నిమ్నమభ్యాశ రావికా |! నదాహో 

కూర్చనంస్థాశ్ఞోత యాకచ్చవికాబు థై ౩ | జాలిని తీ వదాహాతు 

* పీటకయన--- పొక్కు..లు, 
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మాంనజాల నమావృ తా | అవగాథరుజో క్షే దాప్పప్పేవా 

సుద శేవి వా | మహాతీవీటి కానీలా సాబు గె థై_ర్విన తాన్టృ తా! 

ర కాసి తాస్ఫోటవతీదారు ణాత్వలజీ భ వేత్ | మసూరదళనంస్థా 

నావిక్లోయాతుమసూరి కా | గారసర్భ పనంస్థానా తత్స 9మా 

ణాచనర్గ పీ | మహాత్యేల్ప చితా శ్లేయ" పీటికాచాపిపు!త్రిణీ | 

విదారకందవద్య్భత్తా కఠినాచవిడారికా | విదధథర్లతుణై 
ర్యుక్తా ఫ్రైయావిదధికాతుసా। 

తా, చుట్టూమూాకడువ లె సుబ్బుగ మధ్యమున గుం|డయుగ నుండుపిటికళరా 

విగయనియు తా బేటి వీపువలె నుండినణై మంటలతో గూడియుండునది కచ్చపిక 

యనియు త్మీవమైన మంటలతో గూడి మాంసజాలములతో వ్యా ప్టమెయుండునది 
జాలినియనియు వీపుపెనగాని లేక కడుపుపెనగాని లోతుగ పిటకలు జనించిన పీడ 

తోనాడినడై. గొప్పవియైన నీలవగ్గమగల వై యుండునది వినతయనియు యొజ్ఞ'నై లేక 

తెల్లనై సన్నని పిటికలతో వ్యా_పమె భయంకరముగ. నుండునది ఆలజియనియు 

చిటుసెనగ పప్పుతో సమానము? నుండునది మనూరికయనియు “తెల్ల ఆవాలయొక్క.. 
సమావామువ రె జనించి తత్నంమాణ తుల్యంబుగనుండునది సర్ష నీకయనియు 1టి 

“పెద్దకురు.పై దానిచుట్టు సన్నని కుకుపులుగలడి పు తిక యనియు చేలగుమ్ముడు గడ్డ 

వలె గుం డ్రముగ కశినముగనుండునదడి విదారికయనియు విధ్శిదలతుణంబులు గలది 

వి|దధిక యనియు జెపంబడు, 
లు 

అనాద్యపిటి కా లతు,.ణము, 

న పిటి కామర్శప న్చాత్పష్టు స సానాంనగుదమూ "ఫి వా | 

పర్భ పాద కరస్థాశ్చన్నుంతి తీవం పమేహినమ్॥ 

తా, అమ్ము మొదలగు మర్ముస్టానములు వీ భుజశిరస్సులు గుదము శిరము 
(వేళ్ళు పానములు ముం జెయ్యి చకారమువలన చండ్లు ముఖము అనుదానియందు మే 
పహాపిటికలు జనించిన రోగి ఫ్ఘుముగ మృతి జెందు నని తెలియవలయు , 

న్లో! అన్యస్థాన నోట్టి జా శా చైవ జలూకాభిర్ల శేడన్ఫక్ | 

పక్యానిపా ట్య మతమానర్థ్రణ వతృముపాచశేజ్ || 
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తౌ, పే బేప్పబడిన స్టా నములయందు గాక ఇతర స్టలముల మేవహాపిటికలు జ 

నించిన జలగలచే రక్తమును (నవింపంజేసి * పంచవల్లవములసూంరెదాని పె గట్టుగట్ర 
వలయు, మణియు నావహా వీటికలు పక్యంబు పై నవానిని చేదిం చి వణమువలె శే 
చికిత్సం జేయవల యు, 

చ శిరమున జం డ్లవీంప్రునను జతుల గాళ్ళనుగీశ్ళయందున | 

న్నుర ముననంనయుగ్భముననొయ్య న మోమున మేథ ౧)మందునం | 

జిణు చిజుపొక్కు_లుచ్చి నను జెన్ను గ మేహముమానదంచు సు | 

స్థిరముగనీలకంఠ కుల శేఖరుకొట్టురు చెప్పె లెన్సగ౯ా | 

అసాథ్యమేహ లతే ణఅములు, 

క్ల! [(ఆయుశ్వేబే) జాతవమేహీ మధుమేహినాయో నసాధ్య 
నోగన్సహీ  బీజదోపాత్ | వచాపిశేచిత్కులజావికారాభ 
వంతి తాంతళ్ళ్చ (పవదంత్య సాధ్యా౯ || 

తా, మధు మేహివలన జనించిన పురుషునికి మేపహూరోగము గలిగిన యది బీజ 

దోషమువలన అకేధ్యంబ (ఇచట మధుమేహమను శబ్దము సామాన్య మేహపర్యా 

యంబని తేలియవలయు, మజయు వంశపరంపరచే జనిరోచు, కు ప్రైదిరోగములు 

నగా ఆసాధ్యంబులు, 

మర్చృస్థాన వివర ణము, 
థి 

శో భూమ ఖ్యే మూర్చ్నిమ ధ్యేచ కం లేచశిరన స్తథా | 

వృాదయేనాభిమ ధ్యేచా హ్యక్లి. ర్వ ఎవణయోరపి | 

ఇర జ / ఇ ల టా గుల్బ్భయోర్టంఘ యోక టాం పాదడాంగుముష్టవ స్థితమ్ | 

తర్జన్యాం బాహుమూ లేచ మర్శస్థానంచతుర్ల శ I 

తా, కను బొమలమధ్య (ప్రదేశము శిరోమధ్య [ప దేశము కంఠము శిరము 

. హృదయము నాభి మధ్య [పటేశము "నేత్రములు వృషణములు చీలమండ పిక్కలు న 

డుము కెలిభొటనువేలు జాటన,వేలు చంక అను నీ 14 నుమర్శ్యసా నంబులు, అట 
లు ల లు UU హ్ య 

గుటంచజేనీ వానియందు మోహాపిటికలు జనించిన ఆసా ధ్యము, 

పంశపలవములన---మౌొమిడి--- రావి.మళథ._ (బ్రహ్ము మెడి జువ్వి--- 
య అం 

అనునాని చిగుర్లు, 
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మేహాకులాంతక్ష రనము. 

శ్లో! [మాధవనిధానే] సూతంవంగంమృతంతుల్య మృతాభ)ం 
సూతికా (తిథా। లకునంనర్వతుల్యం స్యా న్ని స్త్వ శేక్యత్రమద్ల 

యెత్ | బద రాభాంవటీంకు ర్యాన్నా మ్నూ మేహకులాంతక | 

లశునంహ్యాజమూ|త్రంచ తద్భయంహ్యానుడాపయేతీ' | 

తా, గసభన్మము 1 భాగము వంగభస్మము ] భాగముఅ(భక భస్మము తి భా 
గములు వెల్లుల్లిపాయలు 5 భాగములు ఇటుల వీని చేకముబేనీ మరిం చి శేగుగింజలం 

త్ర మాత్రలు జేసీ యందొక దానిని వెల్లుల్లి పాయలరసము మెకమా(ల్రము అనువోని 

యనుపానముతోడ శేవించిన సరగమేవాయలు బారిం-దు, 

మధుమేహమునకు లో(ధాది కపాయము, 

శ్లో! లోధ్రముస్తాభయంభుల్యం కట్ళలంచజనై నృవా | 
క్యాథయిశ్వాకిబేచ్చాను మధు నామధుమేహాజిత్ ॥ 

తా. లొద్దుగచెక్క_ తుంగమస్తేలు కరక్కాయలు సమ్ముడ తేక వీనిని 

సనుఫగములుగ దంచి కహెయముగాచి ;యందొకింత తేనెనలిపి సేవించిన మధు 
మేవాముశమించు, 

సర్వ మేహములకు హర గారీనృష్టి రనము, 

శో [ఆయు ర్వేచే] శుద్ధ సూతం చతుర్భాగం సూతార్ల ౦ 3k మృత 

మభ)క్ |} గంధకంచడ్య మె? స్తుల్యం మ స్తువామర్ద యే 

ద్దినమ్ | గోళ కంబధయేద్వ స్తే. [ వాలుకాయం[తగంప 

చేశ్ | మందాన్ని నాపచేత్తావ ద్యావ _త్తీపాశృవాలుకాః | 

స్ప్రష్టుం నశక్తానపాసా _స్త్వదుద్ధృత్య _ విచూర్షయేత్ | 
ఛా(త్రీఫలక నేభావ్యం స_ప్తథాగోతురన్యచ 11 నక్ష చూర్ల ౦ 

తత కృత్యా వింత ద్భాగాన్స)కల్ప య త్ | భాగ కంపూర్వజం 

చూర్లం సర్వవీ.లేణ  గోళయేత్ | నిమ్మ_దయవటిీంకుక్యా 
"Ch ఓ 

త మృఠతామకమ్ + నిరశా + మూత, 
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ద్ద ఫ్రతీమభ్యేవిపాచయేత్. ; సాంగరీతాంతధాఖాజే త ్ప త్య 

హంపాచితాంఘృ తైః | మహిహీవీ. రక-రైక మనుపానంచ 

సర్వదా  హరగారి సృష్టిరస స్సర్వమేవహా కులాంతకః | 
దుగ్గోదనం ఘృతం పథ్యం సాకం బింబ ఫలం భ వేల్ | 

తా, శుద్ది జేసిన ర'సము 4 భాగములుల| భకభ స్మము( లేక తౌ[మభ సమ) 2 ఛా 

గములు శుద్ధి జేనీన గంధకము 6 భాగములు యిటుల వీని నెల్ల ఖల్వములోనునిచి “ప 

'అుగుమోదె మిగడతో 1 దినము మర్పించి ముద్ద జేని బట్టలో మూటగట్టి వాలుకెయం 

(త్రమునందిడి ఇసుకను తెకిన దానియుష్ణ్రము చేతికి సహీంపకుండువరకు నుందాగ్నిచే 

వండి సాంగశీతలమున , దీనీ ఖుల్వమునందిడి చూర్ష్మము జేసీ ఉనీరి కెపండ్లరసముతో 

7 దినములు పళ్దేరురసముతో 7 దినములు భావనజేసి, నూత్ము చూర్మముగావించి 

దానిని 20 భాగములుగవిభ జించి యందు |పతీభాగమును పాలలోగలిపి యాంటలు 

జేసి ఘృతముతోవండి సాంగకీతలమున 2 నిష్కు_ములంతే మాత్రలు జేనీ యందొక 

దానిని కర్భ (ప్రమాణము బరైపాల యనుషపానముతోడ (పతివూట బేవించిన సర్వ 

మేహములు హరించు, దీనియందు పాలయన్నము నెయ్యి దొండకౌయకూర. వీనిని 

భుజించుట పథ్యకరము, 

మేహములకు చం[ద[పభావ వటికములు, 

న్ [మాధవనిదానే) మృతసూతంచ కాసీనయేలాజా తీ ఫలంజటా!। 

మధుక ంమధుయస్ట్ర చధా ్ రీడాడిమశర్క_ రా | కర్నూరంఖాది 

రంసారం శ తాహ్వా కంటకారికా | అమవేతస తుల్యాంశం 

దినై కంలాంగలీ దవై ః భావ యీన్టేషదు గ్టెశ్చ నాగవల్యా 

దినందినమ్ |! వటికాబదరాకారా నామ్నా చంద(ప్రభావటే | 

భకుయే తీవ్ర * మేహార్త స్పర్వమేహకులాంతకః | ధాత్రీ 

పటోల 1 నింఛానాం కపాయంవాఘ్బ తాన్వితమ్ | నమో[ద్రం 

' పాయయేచ్చాను సర్వమేహాపను త్తయ్॥ 

తా, రసభస్మము శుద్ధి చేసీన అన్న భేది యేలకులు జాజికాయ జటామొంనీి 

ఇప్పపువ్వు యప్రిమధుకము వుసీరి కె పప్ప దాడింబయిఖుప్రు పంచదార కర్పూరము 

కో 

శ మేహార్త 81 మోహిక౯ా-వాంతిసుదు పరా, + పశ్రాణాం, 



442 బనవరాజీయీ - నవమ ప్రకరశే 

చి చెన్న వెర్ల గడ్డ రసముతో ] దినము మేకపాలతో 1 దినము తీనులపాకుర సము 

తో ] దినము భావనజేసీ చేగుగింజంత మాతలుజేనీ యందొకదానిని వుసిరి కెపప్పు 

పొట్ల "వేము అనువాని కపాయములో నొకీంత నెయ్యి గాని లీక చేనెగాని కలిపి 

'వేవించిన సర్వ మేవాములు హరించును, 

హరి[దమేహామునకు మేహహర రసము, 

న్లో! మృతసూతంమృతంతామం తారభన్శచహాటకమ్ | హంస 
పాదిరసేనై వ నమభాగంచఖల్య కే | దెనై కంమర్ష లీడ్లోళం 

'కాచకుప్యాంని వేశ యత్ వాలుకాయంత్రకేచై వ డయా 

మంచవిపా'చయేత్ ! సాంగశీతలముద్ధృత్య గుంజామా[త్రేం 
(పడాపయేత్ | పంచాంగ నింబతుల్యానాం కపాయమను 

సాయయేత్ | హోర్మిద మేహంనంహంతినర్వ మేహకులాంతక | 

తా, రసభస్ముము తౌ నుభస్తమ వెండిఛ స్మయు స్వర్ణ భస్మము వీనిని సమభా 

గములుగ ఖల్వములోనునిచి హంసపాదియాకు రసముతో ] దినము మర్దించి ముద్ద 

చేని యెండించి గాజుకు ప్పెలోనుని చి వొలుకొయంత్రేమున లి భూములు వండి సాం 

గశీతలమునదీనీ గురిగింజయెత్తును వేపావ వేపపువ్వు వేపకౌయలు బేపచెక్కు. వేప 

చేరు అనువానిని కపాయానుపానము సోడ శేవించిన హరి|చామేవాము సర్వమేహా 

ములు వారించు, 

మంజిస్థా మేహమునకు విద్యావాగీశ్వర రనము, 

క్లో (రసరత్నా కళే] శుద్ధసూతంవిషంచాభం విషటంకణగంథ 
కమ్! మృతలోసాష్టకంచై వ కర్ష మా[తంచఖల్వ కే। జంబీరో. 
న్గుత్తేవాసాభి (శ్రీకటు (విఫలేనచ |! యూామమా[తంఎతు 
(ప్రత్యేకం మర్ల యిత్యాతుగోళకమ్ | కాచకుప్యాంని వే శ్యాధ 
న_ప్తవ న్రంమృ దాబహీః | లవణపూరిత యం(లేచ (తిదినం 

'మందవహ్నినాః | సాంగళీతల ముద్ధ్భృత్య గుంజామా|త్రం 
(పదాపమేత్ ! ఆర్షకస్యా నుపాజేన మంజిస్టాయా సికృం 
తనమ్ | విద్యావాగీశ్వరోనామ్నా ర సేం[దః పరికీ ర్లితః UE 

తా, పద్ధిచేసీన రసము శుద్ధిజేసిన వసనాఫ్ అభకభస్మము ఆభఖివుస పేల్చిన 
చెలిగారయు కుడిేసీ స ల య ల క్ష స PIR 

న్ట్టే న గంధకము వక్షభ సము వెండిభస్మ ము త్మామభ యు 
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చ 4 వంగభస్థము పీసభన ము కాంతభస్మృము వుక్కు.భస్ముయ ఇనుపభ స్మమువీనినిదిను 

సు యొకటింటికి కర ర (పమాణయు చొప్పన ఖల్వములోనుని చి నిమ్ముపండ్లు ఉమ్మె 

స అడ్డరసము త్రికటుకమలు (తీఫల ములు అనువాని రసములతో (ప ల్యేకప ల్యే 

కమ? నొకొ్కొక రూము మర్దించి ముద్ద జేసీ యెండించి గాజుకుెప్పిలోనునిచి 7 

చీలమన్ను లిచ్చి లవణ పూరితయం[తమున శీ దినములు మంచాగ్ని తోవండి సాలంగశ్సీ 

కలమయున దీనీ గురిగింజ యెత్తును అల్లపు రసౌనుసానయుతో శేవించిన మంజిహైమే 

వాము హరించు, ఇది సర్వ రసములలో కడు (గ్రేష్టంబెనది. 

ఏలచమేపహామునకు హరిశంకర రసము, 

శ్లో! మృత 1 తా(యాభ)కం శుల్యం ఛా్రీఫల నిజైగ్రోనైః | 

నప్తాహం భఛావయేళ్ట ల్వే యోగోయం హరిశంకరః | మాష 

మేకం వటీంఖాడే న్నీలకాల (పశాంతయే | మహానింబన్య 

వీజాని ] మర్ష య్ త్తండులోదశై ః | నఘృతం పాయయీ 

చ్వాను హ్యసాధ్యం సాధ్యయేత్ణే గాల్. | ఆనే నై వానుపా 

._ నేన 4 పంచవ క్ష) రసోహితః | 

తా తామధస్మము (లేక రసభస్మము అభ కభస్మము పనిని సమభాగ మ 

లుగ ఖల్వములోనునిచి వుసీరికప పండ్లరసముతో 7 దినములు భావన బేనీ మాష పమౌ 

ణమంత మాత్రలు జేసీ యందొక దానిని సాయం|పాతః కెలముల పెద్దవేపవిత్తుల 

బియ్యపు కడుగుతోనూరి నేతిలోగలిపి యీయనుపానముతోడ సేవించిన ఆసాధ్య 

మైన సీలమేహాముకౌల మేవాము తక్షణమున వారించు. ఈ మేవాములయందీ యగు 

పానము తోడనే పంచవ క్షిరసమునుకూడ శేవింపదన, 

ఈ లవంగమన-_తగరమ, 1 నూతా భకం + పూర్వవ 

$ పంచవ క్రృరసము-ాన్లో॥ కుద్ధనూతంసమంగంభంమరీచంటంకణంక ణా 

మర్హ యేద్దూర్త జ| చా వైరి నచేకంచళి యక్ 
1 పంచెవ _క్షఇరసోనామద్విగుంజం సరళి 

మెహాజిత్ 1 తౌ, శుద్ధి జేసినరస ము శుద్ధి జేసిన గంధకము మిరియాలు పేల్చిన 

వెలిగారము పీప్పళ్ళు వీనిని స యుభాగములున ఖల్వములోనుని చి వు మ్మెడ్తామరస 

ముతో 1 దినము మర్దించి 2 గురిగింజలంత మాత్రలుకేని నీడ నెండించి యందొక దా 

నిని సేవించిన సర్భమేఛాములు భారిం చు. 
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ర కమేహమునకు వేదవిద్వా రసము, 

క్లో! (సిర్ల రనార్ష వే] రసభన్న (త్రిభాగంచ భాగ కంతార భన్మ్యక 

మృతేమభ)ంచ లోహంచ కావీనంతు మనశ్నిలామ్ 1 వ? 

నమభాగాని ఖల్వమ ధ్యేని నిశీ, చేత్ | నిర్దుండీమునలీ ఎ 

జయాజై. రగ్నిమంధజై ః |! అభయార్ల Yక జై ర్భుర్లవ్రం i 

హంచ పృథక్పృథక్ | తన్తోళం కరూపికాయం[ (ఆ ద 

మంతు తుపాగ్నినా | ద్యిగుంజంభ క్ష.యేన్నిత్యం ర కవే 

(పశాంత యే | నింబవీజక పాయం-చ బోళయు కంకి బేదన 

వేదవిద్యా రసోనామ్నా ర_క్షమేహ కులాంతక 8 

కా, రసభస్మము శి భాగములు రజకభస్తమ అభకము లోహా: 

ము $ కాసీసము శుద్ధి జేసినమణిశిల యివిదినుసు కొక్కొకభ్రాగముయిటు అ క్ని 

ఖల్వములోనుని చి వావిలి చేల తాటిగడ్డలు అడ్డసరము తక్కొ_లి చెల్లి కర కౌ 

అల్లము అనువాని రసములతో పత్యేక (పర్యేకయుగ నొక్కొకదినము మర్జి 

ముద్దజేసీ కూపీ కాయం [తములో నునిచి వుముకమంటను 6 రూములువంటెసాం; 

లమున దీసీ 2 గురిగింజలయొత్తు ను చేపవిత్తులు జబోళము అనువాని కపాయ - నుమా; 

తోడ (ప్రతిదినము శేవింపుచుండిన ర_క్షమేవహాము హరించు, 

మేహబద్ధ రసము. 

శో భన్గునూతం మృతంకాంతం 4 రీళ్లధన్గు శిలాజతు 1 తు 
కాప్యం శిలావ్యో షం (తిఫలాం కోలవీజకమ్ | కపిల్తేం ర 

చూర్జం 1 భృంగరాజేన భావయెత్ |! వింశ డాష్టర ౧ ర్ 

ష్యాధ మధుయు క్షం లిహేశ్సదా | నిష్క_మా [తం యా 

నేహా న్నేహబద్ధరసోమహా౯ా | మహాసంబన్యబిజాని = హివై oT 

అ 

వట్సమ్మి తానిచ | పలతందుల తో యేన నృుతనివ్క_ద్యః? 

నచ | ఏకీకృత్య పి'బేచ్చాను హంతిమేహాం చిరంతనమ్ు॥ 

{ కౌసీసనున---అఆన్న భేది, 

ఫే ముండ { తుల్యం భావ్యంతు ౩ ంగి ణా |! * షణ్నీష్కు_ ంపేహి తాని 
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తా రాసభస్తుము కౌొంతభ స్తయు ఊక్కు_భ స్తయు (లేక ఇనుపభి స్మృము) శుద్ధి 

చేనీనకర్ప్చూరశిలా జిత్తు శుద్ధి చేసిన కన్చరీతుత్సేము 1 స్వర్ణ మాకీ కభస్మము శుద్ధి చేసిన 
'మణీకిల' (టీకటుకములు (తిఫలములు ఊడుగవిత్తులు వెలగపంటి బేసము"పసపుచూ 

రము వీనిని సమఖాగములుగ ఖల్వములోనుని-చి సంటగలగరాకురసముతో 20 మా 
ర్లు భావనబేని యెండించి తేనెతో నిష్కు పమాణమును సేవించి వెంబడిగరీ నిమ్మ. 
ములయెత్తు పెద్ద చేపవిత్తులను పలి మెడుబియ్యపు కడుగుతోనూరి యందు 2 నిస్కు_ము 
లయొత్తు నెయ్యిగలిపి సేవించిన చిరకాలముగనుండు మేవాము హరించు, 

సర్వ మేహములకు 'వేదవిద్యావటికములు, 

శ్లో! పారదాభ్ర)క కాంతానాం నాగభన్మ నమంనమమ్ | దివం 
(బహ్మీ రస ర్జు ర్హ స్థం స్వేద్యంతన్య కహాయకై ః | దినైకం 

'వాలుకాయం (తే వ_స్ట్రే)బథ్యా విపాచయీత్ | ఉద్ధ్భృత్య 

చూర్ష్మ యేత్ శ్లక్ల్యం % రాజావ_ర్హం శిలాజతు | కాష్టం 

మండూరవై (కాంతం కాఎనంతుల్య మేవచ! £ నమంపూర్వ 

రనంకృ త్య నర్వంధూర్ష్మం (పకల్పయేత్ | ముసాచందన 

పున్నాగ సారి కేళస్యమాలకమ్। కవిళ్టేరజవి దార్వీచూర్ల మూ 

సర్వంనమంభ వేత్ | జంబీరాణాం[దనై. ర్భర్ష కం ద్వియామం 
వటకీకృతమ్। 'వేదవిద్యావటీనాన్నూ 1 ఛమణాత్పర్వమేహా 
జిల్ | మధు ధాతీరనంచాను తాదై ౫ క్యాథోగుటాచికా | 

అంకోలన్యతుబీజానాం రాకౌదాహహారంపిబేత్ | 

తౌ, రసభ సము ఆభ్రకభ సము కొంతభ సము నాగభ సయ వీనిని సమ 

భాగములు ఖల్వములోోనుని చొ మోదుగ చెక్కరసముతో 1 దినము మర్దించి ముద్ద 

జేసి బట్టలో ట్రి మోదుగకపషాయముతోడ నే డోలాయం[తమున 1 దినమువండి యొం 

డించి గాజుకుప్పెలోనుని చి వాలు కెయం (త్రమున మరల 1 దినమువండి సాంగశీతల 

మున దీనీ మరలఖల్వములోనుని చి సూత్ముముగ చూర్లము గావించి యంమయమరాజా; 

రము కుద్ధి చేసిన శిలా జుత్తు భస్మము స్వర్ణ మా కీకభస్మము నుండూరము వై కాంత 

1 స్వర్ష మౌతీకమన--బం గారునిన్లు, ఈ జారిత్మామం, 
{ సర్వం సర్వ'సమం చూర్మంకల్పయేచ్చతతః పునః | 1 భతణాదిము మేహజత్ | 
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ము కౌసీసము అనువానిలో (ప్రతీ దానిని చెరసభస్మయునకు 'సమముగ కలిపి చూర్ణ 

ముజేనీ దీనిలో తుంగము స్టేలు |థీగంభథము సురపొన్న _ నారిశేళ పువేళ్ళు వెలగ “పస 

పు (మానిపసపు అను వాని చూర్మమును సమభోగములుగ కలిపి నిమ్మపండ్ల రసము. 

తో 2 రూములు మర్వించి మౌతలుజేనీ యందొక దానిని తేనె వునీరిక పండ్ల రసము 

అనువాని యనుపానముతోడ ాని లేకతిప్పతేగా కహాయములో. అేనెగలివీ యాయ 

నుపానమునోడ గాని ,జేవించిన సర్వమేహాములు హరించు, ర్మాతులయంగు శరీర 

మున తౌపముగలిగిన యది హరించుటకె ఊడుగవిత్తుల కపాయముగాచి పానము 

శేయవలయు. 

శీత మే రామునకు నాగేంద్రఘుటికలు. 

శ్లో ([పూజ్యపాదీయే] మృతనాగన్యభా గ కం భోగ "కీన వపా 

భయా | * దార క్లంకోల ఫలంధా (త్రీ హ్యతబీజం పలం 

పలమ్ | కనకస్య ఫల(దాన్వైః విస్టా తన్షుళికాక్సృ తా | 

నాగేం(ద ఘుటి కాఖ్యాఈా తకై_")ః కీతాచమేహాజిత్ |నిశా 

మృకాదనిష్క_ంచ మధువాలేహయేదను | వేడవిడ్యా 'వటే 
వా(త్ర వ్యానుపానంచయోజయేీత్ ॥ 

తా, సీసథస్మమ అడ్డసరమ కరక్కాయలు (మా నిపసపుఊడుగ విత్తులువునీ 
రికపప్పు గచ్చపలుకులు వీనిని దినుసుకొ కొక పలముచొప్పున ఖల్వములోనునిచి 

మోదుగు కాయలరసముతో మర్దించి మొత్రలుజేనీ యం కొకడానిని మజ్జిగతో. గాని 
లేక 2 నిమ్మ_ములపనాణము ఫ్రసపు తిప్పతీ? అనువాని చూర్ల కును తేచెతోగలి 

పీ యా యనుపానముతోశాని పేవించిన శీక మేహాయ హరించు, లేక పెజెస్పబడిన 

వేదవి ద్యా వటికములసు యీ యనుపానముతో నే సేవించిన కీత మేవామువారించు, 

పిష్టమేహమునకు మేహారి రనము, 

శో వంగ భన్మ్హు మృతేంనూతం తుల్యంమో దై రైమర్ష యీత్ | 

ద్విగుంజ లేహర్మోన్నిత్యం హంతిమేహూం చిరంతనమ్ ! 

గుంజానూలం పిబేచ్చాను కీ రై లేవ ప9శామ్యతి ! 

కౌ. వంగభస్మము రసభ్య శ్రము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి శే 

నెతో మర్టించి 2 గురిగింజలుంత మొ తలుజేసి యందొకచానిని సేవించి వంబడిగ 

గురిజ వేరు చెప్క_ నుపాల నొనూర్మి తాగిన దీర్చ “కొాలముగనుండు పిపి మేహముశమిం చు, 

* దార్వీకోలఫలం---నేసపండు, 
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శుక్ల మేవామునకు 'మేపాద్విరదసింహ రనము. 

క్లో; (మాధినకల్చే] _ పారదాభ)క యార్భన్ణు మృతలోహోష్టకం 

నమమ్ | టంకణం చై నమధ్వాజ్యం ప్ర త్యేకింసూతతుల్యకమ్ | 

చండాలీ రాతునిపుమ్చై ర్లీ నంమర్ష వం నిగుధ్వచ। మూహా 

యాం * భూధశేపక్యం దినై కంతంచమూర్ష్మ యత్ | మేహ 

ద్విరద సింహోేయం రనఃమోతై 9) ర్ట్విమాపకమ్ | లహే 

. చచ్చాను పీజే త్తనై 9 ర్నపెకం టంకణంనదా! పంచవ_క్ష్త/ 

రసోవ్య(త జేయశ్నుక) పిమేహజిల్ | 

"తౌ రసభస్మయు అ(భ్రకభస్మయు స్వర్శభ స్మము రజకభస్మము తామభస్మ 

ము నాగభన్మము వంగభ స్మము కాంతభస్థము వుక్కుుభ స్మము లోహభస్మము పేల్చి 

న వెలిగారము వీనిని సమఫాగములుగ ఖల్వయులోనుని చి తేన చెయ్యి నీలి బలుర 

క్కు_నీ పువ్వులు అను వానిరసము లతో" 1 దినము మరిం చి ముద్ద జేన్ యొండించి మూ 

సలో బెట్టి ] దినము భూభర ఫుటంవిడి సాంగశ్లీతలమున దీనీ చూర్షము చేసీ యందు 2 

మొషములయొత్తును (పతిదినము లేనెలొ శీవించినోడనే నిష్కమెతు వెలిగార 

మును మజ్జిగతొనూరి. తౌగిన శుక్ల మేవాము హరించు, ఈ శుక్ల మేహము హారించుట 

కై పంచవ_క్ట్రర సమునై నను శేవింపందగు, 

సాం్యదమేవా చికిత్స, 

న్లో థాతీ) ఫలం చంవాథ హరిడాొనూతీ. కాన్వితమ్ | 

డార్భీముస్తా చేవడాగు తి)ఫలా కాగి తేజలే |: 

... యాజమేద నుపానేన మేహబడ్ధ రసోపివా | 
చేయశ్చ సాంద)మేహంతు నాశయే న్నాత)సంకశయః | 

తా, హెజెప్పబడిన మేసాబద్ధరసమును వుసీరి కెపండ్లరపయు పచ్చిపసవు "తేనె 

ఆనువానీ యనుపానముతోడ గాని లేక మౌనిపసపు తుంగ ము్టైలు శేవదారుతీఫల 

ముఖు ఆను కషోయూానుపానముతోడగాని సేవించిన సాంద్రమేహము నిస్ఫంశ 

యముగ హరించు, 

. ఆంత లేపక్వం, | 
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సురామేవామునరకు మృగమాల రనము, 

శో మారితంత 9ఫునంనీనం “ప దగం హా రిణశ్చింగకమ్ | 

కార్పానబీజమణజ్ఞాచ తుల్నమంకోలబీజకమ్ । 

పేమయేనృహిపితకై 9 ర్లినై కంవటకీకృతమ్ | 
టీ 

నూపషద్య్వ్యయంనడాఖాటే న గమాలాపష్ర మేహజిల్, 
అమషిపాఠాభయా డార్వీ కషహాయమనుపానయిత్ | 

తా, వంగభస్మము సీసభస్మ్రము యి టీకొమ్ముభస్మము (ప ల్రీపలుకులుడోడు 

గపలుకులు వీనినిసను భాగములుగ ఖల్వములోనుని-చి బెజిమజ్జిగత్ 1 దినమువమ 

ది౯ార-చి 2 మౌపమయులంత మా తలు జేనీ యందొకచానినిగచ్చపలుకులు శిరుబొద్ది కర 

కాయలు మౌనిపసఫు ఆనువాని కపషాయానుపానముకోడ సేవించిన సురామే 

హాము హరించు, 

లాలాచుహ మునకు ని త్యారో శ్వౌశ్వర రనము, 
2 - 

శ్లో! (సిందూరమణిదర్పణే! నసూతంమృ తాభ )వంగాభ్యాం తుల్య 
భాగంప్రక ల్ప యేత్ | మహఃనిఎఫోళ్టేషపంచానాం వార్ష 0మో 

జ్యంతి/ఖిస్పమమ్ మధునా లేహ యెన్తాషం లాలామేహాన్య 

శాంతయే | నమయోద్రర జనీంవాత )లిహాన్ని స్క_త)యంసడా | 
అసాధ్యం నాశ యీ న్మ్రే సాం నిశ్వారో గ్యేశ్వరోర నః || 

వా రసభస్తుయు ఆ భకభస్మయు వంగ ధ సుయ యివి సమభోగమలుగ ఈ 

మూడింటికిసమము పెద్ద వేప చెక్కా దానివిత్తులు దానిఫువ్వులు దానియాకులు దాని 

"వేరు వీనినెల్ల చూన్షము జేసీ మావ1పమాణమును బేనెతొసేవించిన శీత మేహమహ 

రించు. మజీయు శీ నిష్క_ములరెత్తును ] రూపాయయొత్తు పసపుచూర్మము. తేనె 
అనువాని యనుఫానముతొడ సేవించిన అసాధ్య మేహాయులు వారించు, 

శ్లో శీత మేహ స్తుబహుళోమధురశ్ళాతిశీతలః | ద్భిగుంజం దాపయే 

దత )రసమానందనై కవమ్ | పొ ఠార్టునవిడంగానాంక పాయం 

మధునం౧యుతం! అనుపానంప్రయుంజీతకీత మేహ న్య శాంత యే I 

* సుద ంమృగ' శ్ళంగ కము, 
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తా, కీతమేహాము బహుళముగ మధురముగ కడుశకీశలముగ (సవించు. ఇది 

క రించుటశై 2 గురిగింజలరెత్తు * ఆనందఖిరవసమును శిరుబొద్ది యేటిమద్ది 
'యు విడంగములు అనువాని కపాయిములో నొకింత తేనెగలివీ సేవింపవలయు, 

బహుమూ[తమునకు తాళ కేళ్వర రనము, 

గ్ల మృతసూతంమృతంవంగం మృతంలోహాభ్రికంనమమ్ | 
మర్ష యేన ్రధునావాహ్ని రసోయం ఆ” శశ్వర। 

1 మాష మేకంలిహేళత్టై దై) రృహుమూ[కాపను త్తయే | 
శు బె ఆవ 

ఉమంబర ఫలంపక్ళం మూర్తి తంకర మా(తకమ్ | 
౯3 యిం ్ 

నంలి హేన్టృధునాసార్థ నునుపానంసుఖావ హామ్ | 

ముగ్గానులకమూపేణ పధ్యం చేయంసత (క్రకమ్! 

తా, రసభ సము వంగభ నము లోవాభస్య్మయు ఆ(భకభ'స్తము వీనిని సమ 

గయులుగ ఖల్వములోనునిచి తేనెతో 1 దినము మర్షించి మొషమెత్తు మాత్రలు 

) యందొకదానిని-కర్ట (పమాణము మేడిపండ్ల చూర్లము "తేనె అనువాని యనుపా 

తోడ శేవిం-చిన బహునన్యాత్రము హరించు మటియు "ెసలువుసీరికెపప్పు అను 

ని + యూషమును త కయు_క్టముగ జేని శేవించుట పథ్యకరము, 

బహాుమూూా|త మునకు ఆకుల్యాది వుటపాక ము, 

శో (నిత్వనాథీయే] ఆకుల్యాయా:ః (ప్రవాళాశ్చ ముకుళాస్పమ 

భాగి కాః|రం భాశేనరనంయు కాన్పం వేష్ట్యకదళీద లై :1కృష్ల 

మృ త్తికయాలిపష్య ఫుటపా కేవివాచితమ్ | కదున్షకల్క ౦సం 

మర్ల క తై లమభ్యేవినితే,పేత్ | కుక్కు_టాండ [పనూణంతు 

* ఆనందఖికరము -- “కో హీంగుళ 6చ విషంవ్యోషంగంభథకం టంకణం సమ 

జం బీర ఫలజ(దావై ర్ధర్డ స్టం యామ చతుషప్ర్టయమ్ | గుంజ కంచ (వదాతీవ్యం 

ోభశ్యనంద ఖై రకల” తా, శుద్ధి చేసీన ఇంగిలీకమ కుద్ధి చేనిన నాభి (తీక 

కములు కుదిజేసన గంధకము వెలిగారమోరము వీనినిసమ గొగములుగ ఖల్వములో 

నిశా నిమ్మ పండ్లరసముతో 4 రూములు మర్దించి గురీగింజం * మ్మాత్రలుజేనీ సేవిం 

కల యు, 

{ మాషెకంభకుయేతి మె 9). { యూ మన్: 

19 
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భమయేనుధునానహా | మాసమా[త(ప్రయోగేణ మూత్ర 
రోగంసివాంతిచ ॥ 

తౌ, చేలతంగేడ చిగుళ్ళు చేలతం గడుమొగ్గలు అరటిశేసరములు వీనినిసమ 
భాగముల్ముగనూరి ముద్ద జేని అరటియాకులోనునిచి దానిపై శేగటిమన్ను మె త్తి మొడ 
కుండా వుటంబిడి వొకింత యుస్త్రకుగనుండునపు డంధుండితీసీ మర్దించి ముద్దజేసి 
తెల్లయావరూగెలోనువి చి కోడిగుడ్డంత (పమౌణమును. అేనెయనుపానముతోడ 1 
మౌసమువరకు (పత్యహాము శేవింపుచుండిన బహుమూ[(త్రము హరించు, 

సీ! తనరారు నవభాగమును నూపషపిష్టంబు న ర్విమట్భాగంబు 
పూర్వగుడము। (కముకంబులక్క_లక జ్రయు రెండేసి భాగము 

బ్లూార్చియింపారగున్న చింతగింజలవొట్టు చెన్నూందనొక్షూ ర్క 

భాగంబుమజీయు6బ క్పాటకంబు |! సురలనంగంబులునాంపుగ 
నభయంబు నొకొ_క భాగంబు నునిచికల్వ!! మందుభల్లాతకీ 

బీజమమర గూర్చి | తొక్కి యుంటలుచేసియు. దులము 
నణియ్సు |! ననుభవముచల్ల యన్నం౧బునారగింప |! మహ్ని 
బహుమూ(త్ర వ్యాధులు మానుచుంకు' 

నే (్రూచినిరునుకు భ /భస్గంమలమెత్తు దగమూయదినములు 
(దాగవలయు! మజియు, జింతలపచ్చి బెజడు గంధమునాఫవు 
పాలతోమున్నాళ్ళునోలనలయు | 'పెనుజీడిగింజల బెల్ల ము 

మూ, డేసి సేగుబుగూరిచి చెన్నుమోజం | గను రనకర్పూర 
మును నేడుచిన్నాలనజతె్రిక నేయియు నాముదుబు:! 
భైలమును సేరు భావులు బే నెూగ్చి | (కమముదప్పక లేగ్యా 
పాకముగవండి | తులముభశవ్నీ-వ బహుమూ[తములు దొ 
లంగు | భుజగ రిఫ్రుంజూధిష్రాములుపోన్సునట్లు! 

ము! మొదలన్యో మముజీడిగింజలుభయమ్ము (నెండుఫభాగమ్ములుం। 
డ 

బదిభ'గంబులునింబపర్ష వితతుల్పా | త్రంబునన్యండియిం | పొద 



గ్ల 

క్ల 

I 

వానల 

—_—_ 
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వం జూర్ష్మముచేసి-యాపషధము నంభోగింపంబథ్యంబుచే ! విది 

తేంఖై బహుమూ(తేజాలగదములిఖ్యాతీగా మూనే ॥ 

భాండంబులో నావుపాలు వోసియు కాతవ(త్ర్రృంబుగటై 

తద్వ(స్రై నుందు దిలపిష్టచూర్షంబు దీరుగాజెన్నంగి యాకు 

ముద్దను వేడ్క_నమరగాను | నుంచిపాకముచేసి యొనరయా 

రనముతోం బంచదారయు వంగభన్మమునను | జేర్చి సేవిం 

చియుం జెన్నూందం బభ్యంబునావిష్టముసు నన్న వునుభవింప | 

వాసికెక్కిన బహునూూ[త వర్లములును | బేహతాపంబుచే 

గల్గుదాహములును | ఆాంతింటొందునునత్యంతనమ్మదంబు | 

నై సుఖంబుననుండుదురనుదినంబు || 

మరినాగరంబుసేరం | 

భరదామర పాకుచూర్ష తతియుందులంబుకా | 

వరగోశ్నీరంబులతోం. | 

పరిపాకతం (గోలబోనుబహుమూ(తేంబుల్ | 

చెలునారవంగభస్మము | 
వెలి గారముచబే నసెతళోడ నిలయం (గోల౯ | 

నలకందికక్టీ1చేలో | 

బలికింగొనమానిపోవు బహుమూూ[తేంబుల్ || 

పరగనిస్లు కాంత. పసిగడ్డుతోనూరి జీలకబయుళీత వారి చేవ 
న ద్ త్ర. 

మదనబుడుతలంబుమటీగడుగుననూరిజీలకజ్ఞయుశిత వారి సేన 

నరసురాకారంబు భరనింబఫలసారమునం (చాగమానును 

క " జ అహ మ 5 మూ [తకృచ్చ/ | లరయకవ్యపుగుమ్ము డాకువిసకిననీళ్ళు 

పంచదారయుబేెట్టి పానమొకటి | యమరజిన్నంగిమాకు 

నీతాంబుచింత | కౌరడుగంధంబు నచ్చంపవుబ లై నెమ్యు | యను 

భవించినర_కృమేహములుదొల(గుం 1 బథ్యములు చేయవనల 

యునుభ వ్యముగను || 
లాం 
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బహువనా (తమునకు జూ ల్వాది వటుక ములు, 

న్లో! [నందినాధీ యే] జాతీఫ లక భాగంతుజూతీవ ౦ తథా! మహ 

త్ | అఫేనమేకభ" గంతు రృభాగంీక్యకంకథ్ల | గాంధా 

రీచచతు ర్భాగంఖల్వమ భ్యే పనికీ జీత్ | నారేళోదశే నా 

థమర్థ యే త్త్రిదినందృథమ్ | చణక స్య|ప్రమా౭ణంతు మండలం 

భతీశంయద | మధురాహారభోజీతు బహుమ్మూత పూ 

శాంత యి॥ 

తా, జూదేకౌయాె జాపత్రి పెద్దమలకో నల్హ మండు యివి దినుసుకొకొ్క_క భా 

గము ఖురాసానివోమము తీ భా ములు గంజావియాకు 2 ఛాగయులు యిటుల వీనిని 

సెల్ల ఖల్వములోనునిచి కొజ్బరికాయనీరుతో లి దినములు దృఢముగ మర్జించిగెన 

గింజ అంతేసీ సీమా తలుజేని 1 ముండలమువరళు సాయం పాతే 8 కౌలముల సేవింప 

చుండిన బహున్యూత్రము హరించు. పథ్యము మథు రాహారముల. భుజింపవలయు. (జ 
శేరు వుర్త తరేణీ యాకుంసములో క తులము మిరి య ప్ర చూర్షము గలిపి (ఆౌగినర శ ర 

మేవాము వాకించు, నుజీయు ర క్తమేహమునందు చం, దక ళెరసమునుహూడ శీవిం 

పంద, ) 

కంగావ చేవా యోగము. 

॥ [సిధ్భరసార్ట చే] చూరితంత)వు సంసీనంహరిణశ్నృంగమాకు 

లమ | కర్చాసనాకుళీతక 9 మహీపషంచప? 'మేహాజిత్ | 

శాం వంగ సము సీసభ స్మము యిళ్తనొమ్ము గంధము ప్తి తీపలుకులుతం గే 

డువిత్తులు వీనిని సమ భాగములుగనూరి బ|రెమజ్జగలో గలిపి (తగిన మేహాగోగము 

అం హరించు, 

న్లో పిచుమందస్యసి ర్యాసం ధాత్రీ క్యా భేన పేషితమ్ | 

నిలాధాతునమాయు క్షం శుక్ల మేహావినాశ నమ్! 

తా. మం బివేపబంకను వునీరికెపహ్య కనాయముతో నూరి 10 చిన్న ముల 

యెతు కఠళూ,గ శిలా=ళు ఛ భ్ట్స్సము నరికి ఉర దినములు గేదించిన కక్ష మెహము 
ఈశ (a) వాంతి ఇబ్ది 

పహారించు, 

మచాములకు వనంతకునుమూాకరము, 

[ఆయు ర్వేచే] పృథ గ్వాహాట: చంద్రం త/యోవంగి హీ 

కాంతజనము | చ తార స్నూతేసి. ఫంచ ప్రవాళంమూా కకం 
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తథా | భావనాగవ్య దు గ్దేము వాసాళ్రిడ్విజలై ర్ని ణా! మో 

చకందర పై స్ప _ప్తక/మా డ్భావ్యం పృథక్పృథక్ | శతపత్య) 
రసనైవ మాలత్నాః కసుమైన్తథా | పశ్వాన్ఫ్ఫృగమ దై 

ర్భావ్యనుసిన్ధో రసరాట్భ'వేత్' | కుసుమాకర విఖ్యాతో వ 

సంతపదపూర్వుక ః | వల్ల ద్యయమితే సేవ్య స్పి తాజ్యమధు 

నంయుతః। నలీవలిత హృ న్ఫేధ్యః కామధస్సుఖదన్సడా | మే 

హాఘ్న?ఫుష్టి వ క్నేఫష్ట పరంవృష్యోర సాయనః | ఆయుర్వ్యు 

ద్దికర *పుఇసాంపలిజా జననము త్రమమ్ | క్షయ కానతృషోన్నా 

దత్య్వాసర క్తవిషా ర్హిజిత్ | సితాచందననంయు క్ర మావ్లువిత్తాది 

రోగజిత్ | హంకిపాండ్యామయాకా హూూాలాకొ మూ[త్రేఘా 

తాశ్ళకీంహ శేత్ | యోగ వాహిత్వదం సవ్యం కాంతి రర 

లవర్థనమ్ | సుసాత్సు స మ్ష్టభోజీన రమయేత్సుమడాళత 
మ్ | మదనం చుదయన్న దముద్య్వలయ౯ ప్రమదా నివహో 

నకివిహ్య్వాలయః౯ | సురత్తై స్పుఖదై ర్లతివివ్యచనై రృవసా 
రజాపామయమేనసుహ్ఫల్ | 

తా, సువర్షభసము 2 భాగములు రజతభస్థము 2 భాగములు వంగభ సము 

తి భాగములు సీసభ స్మము 8 భాగములు లోహ కౌంతభన్మము 8 భాగములు రసభ 

సము 4 భాగములు అభ కభ'స్తుయ కే భాగములు పగడభ స్మము శీ భాగములు ము 

_ల్రీయ పుభ స్మ య కీ భాగములు యిటుల వాని నెల్ల ఖల్వములోనుని-ి ఆవుపాలు చే 

బుక అడ్డసరము అనువానిని కపాయములచో*% చందనము వట్టివేరు కురువేరుపస 

అనువాని కపషూయములతోను అరటిగడ్డ దామెర బాజిమొగ్గ లు అనువానిరసముల తో 

నువెవ్వేరుగ రఫేజేసీమాధు భావన కేనీ పివవ కన్తూరితో భావనకేవీన వసంతేశుసుమా 

కరమను పోరంబటబటుగు నీయా పథము (శేష్టంబె నదిగ నగుచున్నయది, వీదప ఆందు 

2 వల్లములమొత్తును శర్క_ర చెయ్యి తేనె అనువాని యనుపానముతోడ చేవించిన 

ముదమి మేవాము తృయము కౌెనము దప్పి ఉన్మాదము. శ్వాసము రక్ష్తవిషదోపము 

లు పాండువులు శూలలు మూ తాఘాతేము అశ్ళరి అనుదో[నముల పహారింపం జేయుట 

యేగాక కౌమసుఖము పుష్టి వీర్యవృద్ధి ఆయుర్వృద్ధి (పజోత్న ప్రి కౌంతి బలము 

అనువానిని సరాగలుగం జేయు, మణియు నీరసాయనమును వంచచార చందనము 

అనువాని 'యనుపానముతోడ సేవించిన ఆమ్ల వీత్తాదినోగములు హరించు. పథ్యము 
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లెక యభభేస్ట్రముగ భుజింపుచు నీయాషథమును శేవింపు చుండిన 100 గురు క్రీ లతో 

రమించుటకు డగిన శ కిగలవాడ కగుకామాొ తురడ కడుసుఖకరనురతమ వలన 

మదోన్య త్తుడె ఫ్రె మవము నణంచువాడేయుండు కావున సం సారసుఖము నెజింగి 

నవాని హావ యు న్నే హితునివలె పత్రమును చేయు చుండు: 

సరగ మేహములకు నుహానం గేశ్వర రనము, 

శ్లో] వంగం కాంతం దగగనం హేమపుపష్పంనమంనమమ్ | 

కుమావేగనతో భావ్యంన _ప్పవా రంభిపగ్వనై? | 

ఏపువంచేశ్యరోనామప్ర) మేహా౯ వింఛతింజయీత్ | 

మూత్యికృ చ్చ)0సోమరోగంపాండుగోగంమపహ శరీ! 

రసాయననర శే )ఫ్టో నాగార్జునవినిర్హితః | 

తా, వంగభస్మము లోహ కౌంతభస్మము అ|భకభ సము నేలతం గేడువిత్తులు 

వీనిని సమఖాగములుగ  ఫల్వములోనునిచి కలుబందరనముతో 7 మార్లు భావనజేనీ 

రోగబలానుగుణ్యముగ చేదించిన 20 సమేకాములు మూ తకృచ్చ్రము 'సోమరోగము 

పాందడురోగము అశ శ్రి ఆనువానిని పహారింపం జేయుటయం దీరసాయన (గేష్టంబె 

_వదని నాగార్జునుడు వచించె, 

మ్ కుంజర శేనరీ రసము. 

న్లో! [అన్య ళా స్టే! రసగంథాయ సాంభాణి నాగం వంగం సువర 

కమ్ నర్రా కికంనర్య మేకీకృత్యవిచూర్ష యెత్ శతా 

వరిర సేనె వగోళక ంశువ్క_మాతే। తథాశువ్క_ంనముద్ద ఎవి 

కరాడపర జ చేత్ | సంధి లేపంమృ దా కుర్యాద్దర్హాయాం 

గోమయాడగ్ని నా | వు కుద్యాపచ్చతు ర్యా ముద్ద అల్టేసాంగ 

లీతలమ్ !శ్షశ్ల్యంఖ ల్వేవినికీ హ్వగేోళంతంమర్హ యెద్ద మ్ 1 చదేన 

బ్రా) * శ్రొపూజాంచ కతా “0 ధృ త్యాచకువ్యశే | ఖాచేద్దల్ల 

ద్వయం [ప్రాతేళ్ళీతంచానుపి బేజ్ఞలమ్ | తథాసర్భవ) మేహోంశ్స 

జయేన్మాన ప/యోగచేః 'తుష్టిం తేడోబలంనర్ల ర్లంశుక్ర వృద్ధించ 
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నారుణమ్! అగ్నీ ర్భలంవిజను కో మోామేకుంజర కేసరీ! దివ్యం 

రసాయనం శే్రస్టం నాత) కార్యావిచార ణా! 

తా శుద్ధి జేసీన రసము కుద్ది చేసిన గంధకము లాశ్వాభ సయ అభైకభ స్మము 

సేనభసన్మము వంగ భస్మము సువర్ల భే చ సుయ వధ సము ము_త్రియపుభస సము వీనిచెల్ల 

మభఖాగములుగు ఖల్వములోనుని-చి పిల్లి ఓ సీచర వేళ్ళరసముతో మర్చించి విళ్ళజేని 

మెండనెండీంచి దృథమెన శరావముల యందుని-వి దానిచుట్టూ చీలమన్ను లేపనము 

కీని సం€ (తవ్వి దానిలోనునిచి 1 రూములు ఆవువీడకలతో పుటంవిడీ సాంగశకీత 

)ుమునదీసీ చేవిసరు బాహ్మగణ ఆతిథుల పూజించి ఖల్వములోనున్లిది 'బాగుగమర్దిం 

వి వి చూర్ణము డేని క్ స్పెలోనుని చికొని యందు 2 వల్ల ములయొత్తును (పాతః కా కొలమున 

వించి “నాకింత కీతోదకయును వెంబడీగ (చాగవలయు. ఇటుల 1 మౌసమువరకు 

కవింపుచుండిన సర్వ మేహముల హారింపంజేనీ సంతోషము తేజస్సు బలము వర్షము 

స్మర్యవృద్ధి అగ్నిదీపము అను నానిని నిస్పృంశయముగ గలుగం జేయు, ఇది (శోకం 

బన రసాయనంబుగ" నున్న యది, 

పంచలోపహా రసాయనము, 

శ్లో [సిద్ధ సార వే మృ తా భధ కాంతలోపాంచ నాగవంగావిశో 
రానా | యథో త్తరంభాగవృధ్యాఖల్వమ ధ్యేవినివీ. సేత్ [తల 

పోశకున వారాహ్యాశ తాన ర్యా హిమాంబునా | భావ శాత 

ప్రక _రృవ్యా యావ ౨ మరమూమం పృథక్నథక్ | "చణమా తాం 

వటేంకృ తాగ్టనవని లేన చేవయేత్ | పాతరుక్లాయవిధిరా నర్వ 

"మేవాకుఠాంతకః | శాల్య న్నంనపటోలంచతండులీయకవా స్తు 

కమ్ | ముత్స్యానీముద్దయూపం చాప్యపక్యంకదళీఫలమ్ 

అ ర్భాంసిగ్ర గాణిదోవమూూత్రకృచ్చా/శ్శరీప్ప)ణుత్ | 

లాంపాండుకోభంచాప్యపస్మారం తతమయాక! ర_క్తకానం 

నిహంత్యాశు పంచలోహరసాయనమ్॥ 

తా, అభకభస్మము 1 భాగము లోవాకాంతభన్మము 2 భాగములు క్ట 

సమ తీ భాగములు వంగభస్థము క భాగములు యిటుల వాని నిఖిలము లోనునిచి 

౦ గడు సేలతాటిన డ్డలు వీల్ ఇ ల్లి పీచర వేళ్ళు ర _కచందనము ఆనువాని క పాయములలళో 
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(పతిదానిచే నొకొ_క జాము మర్దించి ఇెనగగింజలంత మా త్రలుజేనీ యం దొకదా 

నిని ప్రాతఃకాలమున వెన్నతో సేవించిన సర్వమేహాములు హరించు, మణటీయు దీని 
యందు వరివంటకము పొట్లకాయ చిల్లేకార చక్రవర్ణి కూర పొన్న గంటికార “పెస 

రకట్టు అరటికాయ అనువానిని భుజించుట పధ్యకరము, మణియు నీయొవధ సేవ 

నవలన మూలరోగము పంగహణి మూతకృ-చ్చ్వము అళ్ళరి కాౌమిల పాండుఫు 

వాఫు పు ఆసస్మార క్షరష్షయము ర కకాసము వారిం'దు, 

నర్వమే హాములరు చందోదయ రసము. 

న్లో అభ )కంగంధ కంసూతం వంగభన్మృనమాంశకమ్ | 

ఏలశిలాజతుం వై వ రంభాసారేణమర్లయేత్ | 

ప) మేహోన్వింశతింహన్యా తా_మిలాపి త్తనాశనః | 

తా, ఆభ కభ సము శుద్ది జేసిన గంధకము శుద్ధి జేసిన రసము వంగభస్మము 

యేలకులు శుద్ధి జే సిన కర్ఫూరశిలాజిత్తు వీరిని సమ భోగ ములుగ ఖల్వములోనునిచి 

అరటి గడ్డ రన సముతో మర్దించి మా;త్రలుకేసీ యందొకచానిని సేవించిన 97 (పే 

పాములు కెమిల పీ త్తరోగము హరించు. 

మహ భూలలకు, 

క్ల! తాళకమువంగ భన్గుము। కా)లగదంగేడుపం చకంబుసుధర ణికా! 

గ్రోలంగశుద్ద కక్ళులు! గూలారిన మేహళూలకులముదొలంగు౯! 
a7 

పంచవాడి చంపక మాలిక॥ ఉలిమెకు వేళ్లుపక్గావుకొప్పగు కొమ్మన 

బిండి సేరునుకా ॥ వెలసిన భూమిధాతి9ముల వేరుల నాము 

లు దోన విత్తులు! పలుపసిగడ్గుతోమరియు బాగుగమర్ష న 

వేసిశ్లీళు )ము౯ |! బలుమటుమే హదోషనములుపాయుని జంబు 

ధారుణిన్థలీ౯॥ 
అసాధ్య 'మేసా కిటి కా లవణము, 

శ్లో! [(మాధవనిదానే) గుబిహ్బదిశిరన్యంనే ప ప్ప EN మర్శుకు చో 

స్థితాః | సోపద/ వాదుర్చలాగ్ని వీటి కా పరివర్ష యేజ్ | 

తా, గుదము వాదయము శిరము ఛుజశిరస్సులు విపు మర్శస్థలము అనువాని 

వైమేవాపిటికలుజనిం చిోక్లో॥ తృ ట్మా-సమౌంస సంకోచా మేహాహి క్క్యామదజ్వరాః 
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విసర్బ్పమర్మ్శసంగో ధాః పిటి కౌ నాముప దవాః॥'’ అన-గా దప్పీ పొడిదగ్లు మాంస 

సంకోచము మోహనము యెక్కి_ళ్ళు మదజ్యరయు విసర్ని మర్మ స్థల ములయందు పట్లు 

అనునుష్ట దవములు గలవాడే అగ్ని దీసనములేకుండెడి పిటికారోగిని వైద్యుడు వర్జ్మిం 

పవలయును మణియుకం| తౌ ంతర'సముల యందు “శ్లో రజః పసేకాన్నారీణాంమానీ 

మూని విసుద్ధ్యతీ | కృత్ షం శరీరం దోపౌంళ్ళ నప మేహంత్యత స్త్ర్రయః॥ అనగా 

శ్రా (పతీమాసమునందు బుతువగుటవలన 'సర్యశరీర దోషములు శుద్దంబులగు 

చానంజేనీ శ్రీలత (పమేవాము జనించుట లేదనియు జనించీయుండుట నిదివర కెవ్వ 

రికి ననుభ వసీద్ధంబుగ "లేదనియు తడితరరోగములు జనించుట ఆసంఛవములనియు 

'జెప్పంబడియున్నయది. ఐనను నీనిషయము వాదాస్పదముగ నున్నయది, డీనినెవ్వరు 

విశదముగ నిర్ణ యము జేయ లేదు, 

న్లో ముర గాం సే గుడే పాణ్ళో న్తనే నంధివు వాదయోాః | 

కిక కా యదజాయం తే (పమేహీ నచజీవతి | 

తా, మర్మస్థలములు భుజశిరస్సులు గుదము చేతులు స్తనములు కీళ్ళు పాద 
ములు ఆనువానియందు మేహావిటికలుజనించిన ఆమేహారోగి జీవింపడని తెలియ 

వలయు, 

మేహాపిటికా చికిత్సా(క్రమము, 

న్లో॥ [ఆయు ్వే చే] న రావి కాదిపిటి కా క్రో ఫవత్సముపాచశేత్ | 
అపక్వ[(వణవత్పర్వ్యం సాయి త్పా)(సాపమేవచ | 

పిటి కాన్సంధథిజా తాశ్చ త్వరయార _కృముద్ధ శేత్ | 

జలూ కాలాబుశృం గై ర్యా పచనై. ర్యాచికిత్సకై_ః || 

తా శరావికౌాది మేహాపీటికల కోఫవ లె నేచికిత్సింపవలయు,పిటికలయంద 

పక (వణవూర్వరూపము లే గలిియుండు, నంధిజనిత పిటికలయందు జలగలు సొర 

"కాయబుజ్ఞలు కొమ్ములు ఆనువానిచే క్రీ ఘయుగ రక్టయమనే న (సవిం పజేయవలయు 

"లేక చానిని పడునటులం జేసీయెన చికిత్సింపవలయు, 

శ్లో అరుష్క_రాఖ్యబీజూని చాతున్తాతంసమంత థా | రనభన్మృతద 

ర్భంచ గంధకంమో ద్రమర్షితమ్ | ఖాద్యంఘృ తేన నిప్కార్థం 

మేహ[వణ[ప్రశాంతయే! 
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శా, జీడిపలుకులు ఏలకులు దా చిని చెక్క అకుష తిక నాగకేసరములు ఇవీ 

దినుసుకు 'సమఖాగములు వీనికి శే భాగకు కుద్ధి చేసిన రసభ 'స్ట్రము కుద్ధి జేసిన గంధ 

కము ఇటులవీని నెల్ల ఖల్వములోనునిచి లేనెతో మర్షించి శ్లై నిష్కు ప్రమాణము 

మా తలు జేని యంవొకదానిని సాయం(పాతః క"లముల నొక మౌాసనువరకు శేవిం 

పుచుండిన మేహపిటికలు హరించు. పథ్యము చప్పిడియన్నము ఆవుపాలు ఆవును 

జ్ఞైగ వీనిని సేవింపవల యు, 

మ! పొనంగ౯ా మ్లేచ్ళృమునావువెన్నయును దాంబూలీనహోదేవియు | 

న్నొనగ౯్బంగరు[ప_త్తియాకుర నము న్నింపార మర్చించియుక | 

వసుధ న్నే లుఫిరంగి చెక్క_తునుకల్వస్వంబుగాంబోక ంలుక | 

వినగా లేడును రెండు సేర్షువిడియా ఫా గాలుమి శించి నం | 

తన మొందక౯విడియంబు సేయ (జనుగాత నే నేహా గ ంథ్యాదులుక॥ 

క్ర నానా వెలుమునంధ్యాకురసమును | దిలసారము రెండు(గూర్చి తెలి 

విగగ[చాగ౯ | నెలకొన్న మేహ[వణములు 1 దొలంగును 

రవిగన్న దమము దొలంగినరీతి౯ా | 

మేహములయందు పథ్యము, 

న్లో [మాధవనిడా నే] పురాణ శాలిగోధూవము ప్యూజాంగలజామి 

వం ! పిణ్యాకంతిలజంత కం నవసీతముపోదకీ | తండులీయక 
థత్తూరం జీవంతీశి| గుపల్ల వమ్! ముద్దమూాపా మృతాధా,్రీ 
పటోలం వత్పకంమధు |! చెదుంబర ఫలంబాల పక్యంచదళీ 

ఫలమ్ | రంభావపసూనం గాందీ రురపీ డుండుకంతథా | 

కవిత్ధం మేషశ్చంగీచ ముష్క_కంకతకంతధా:ః కార వల్యాఖా 

కరీ చ తి_క్షవన్తానియానిచ | వ్యాయామ స్నానమభ్యుంగం 

(పమేహేషు హపితంనడా | 

శౌ, (పాత బియ్యము గోధుమలు 60 దినములకుఫలిం చెడువడ్డు జాంగలమాం'స 

ము తేలికపిండి మజ్జిగ వెన్న బచ్చలికూర చి కోహార పొన్న గంజటితార మనునాల 

వార లేరమునగకూర "పెసరకట్టు తిప్పతీ7 ఉ సీర కకౌయ పొట్ల కౌయ కొడి-సె 
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కౌయ తేసి మేడికౌయ లేత అరటికాయ అరటీఫవువ్వు ఫులిచింత వేతరానీ కూర 

మందిలపుకాయ వెలగపండు వద్దికార _మొక్క_పుకౌయ ఇండుపుకౌయ కొకరకా 

య యెలుక వెవిహూర చేదుగఅ పదార్థ ములం సంచారము అభ్యంజన స్నానము వీనిని 

శీవించుట మేవారోగములయందు పథ్యకరంబులు, 

ముహములయమంద పథ నము, 

శ్లో! దధిమధుగుడనర్సిః శీరమాన్లుంచ హీంగు | లవణలశునని(ద్రా 
సంగమంమత్ప్స్య్యమాంనమ్ తిలనర్గ పశుంరీచ నారీకేళాంబు 

వం |! బృహతి పనసకందం మేహినాం శ[త్రువర్లః | 

తౌ, పెటు? కల్లు బెల్లము నెయ్యి పాలు వులుసు యింగువ వుస్య జెల్లులి 

పగటిని ద (శ్ర్రీసంగమము మత్స మాంసము నువ్వులు ఆవాలుశొంఠి కుంకొయనీరు 

పీండివంటకములు ములక్కొయలు తనాసపండు కందగడ్డ ఇవి మేహరోగములయం 

దపథ్యకరంబులు, 

మూతక్చ చ్చ నిదానము, 

న్లో! దరశే) వ్యాయామతీక్షరూమోచ్చ నుద్యమత్సా తి 

చేవనాత్ | అజీన్షాదతి వేగాచ్చ మూ (తకృచ్చాాష్టకంభ వేత్ || 

తా, మిక్కుటముగ సంసారమునేయుట తీక్ల రూపముగల పదార్థములు 

కలుమత్స్య్యములు వీనిని మిక్కుటముగ సేవించుట అన్నము జీర్ణము గాకుండుట 

పజ్జము మొదల గువానినెక్కి_ కడువేగముగ సంచరించుట ఈ “కారణములవలన రి 

విభము లైన మాతకృచ్చ్రములు జనించు, 

వాతమూ|త్రకృచ్చ) లవణము, 

వో మూ తాప్టీలాద 'వేల్ప్చీడాక ఫ్రానూ (కాయ లేముహుః [ 

మేఢ9వం మే వేదనాచ కృచ్చో )వాతాధికోభ వేల్ | 

తా, కడుజేదనాయు కె కడుకష్టముమోదపలుమౌారు కొంచెకొంచెముగా 

మ్యాతమ జెడలుట మేఢ్ళము అండసంధులు చకౌరమువలన పొత్తికడుపు మూ 

తాశయము అనువానియందు త్మీవమెన వేదన ౫సలుగుట ఈ లతోణములుగ లదివాల 

సూత కృచ్చ్రమని -డిలియవల యు, 
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= a పై త్యమూ[కకృచ్చ/లతుణము, 

శ్లో! పీతంర_క్రంసలుగ్దాహూం మూ(త్రకృచ్చ)ంచ పిత్తేళమ | 

భీత లేచావగాహోశ్చపి త్తే యోజ్యంసు నీతళమ్ | 

తా, పొట్లతోగూడి పచ్చనివర్ణము గాని లేక యొజ్ఞనివర్టము గాని గలబై ని 

ప్వవలె మండుచు కొంచెకొంచెముగ మూత్రము. వెడలిన పీ త్తజమ్మాత కృచ్చ్రమని 

తెలియవలయు దినియుందు శీతోదకములో (గుంకుట శీతల ప దార్థముల శేవించుట 

స్ాత్రక్షరము | 

శేమ్ణమూత్ర కృచ్చ) లతణము, 

శో [రసర త్నాకశే] వస్తాలింగే గురుత్గంచ మూ(తెచ్చిలకా 

కిం క్ష జ మయనసేందనంజ కఫాత్ | శ్యయధుశ్చభ వేత్త చ్చ )ంవమన స్వేద ంజయెత్ | 

శా. పొ తీకడుపు మేఢ్రము వాచి జకయుగనుండుట మూత్రము జిగటగ వె 

డలుట ఈ లతణములుగలడి శేవ్మజ మూ త్రకృచ్చమని తెలియవల యు, దీనిని 

వమన స్వేదన (కియలచే శమింపంజేయవల యు, 

శుక్ల మూ తకృ _చృలతుణము, 

న్థో అధ్య్మానవాతంళూలం చ మూ(త్రనంగం కరోతిచ 1 

అశ్చరీ హేతుకం పూర్వం మూ[తాఘాతో హ్యయంభ వేత్. 

సశుక్ష ౦మూ (త యత్కృచ్చా,దిదంచాళ్ళ్మ ర లశ్షణమ్ |! 

తౌ, వెన్నును గుదియదీసుట లేక కడు పుబ్బుట మవే్యఢములో శూలగ్లలుగుట 

మూతోత్సర్ణనము గాకుండుట ఈ మూ తాఘాతము అఆశ్మరీరోగోత్స త్రీకి కౌరణంబు 

గనగుట మూత్రయుతోడ కుక ధాతువు కొంచకొంచముగ (స్రవించుట ఈ లమణము 

లుగలది శుకమా కృచ్చనిమని "తెలియవలయు మజియు నీ లతణముచే అళ్ళ 

కృ చ్చ్రమునందు సాగా గలిగ్నియయుంను. 

వాతకుండలి మూ(త్రకృచ్చ, లషణము, 

తో (మూధవనిదానే] మూ[త్రమల్చంచ రం|భాంర్తి రఈరాభ్యాస౦ 

గురుకండుతా | నరుంజమూ[(తరోధశ్చ కృ చయం 

వాతకుండలీ | 
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తా, మూత్రద్యారమున మూత్రము వెడలున పుడుచురుకుగలిగి యొకక | 

గట్టున (సవించుట వెన్నును గపగియదీ సుట జడత్వము దురదగలుగుట ఫా త్రకడు 

నందు వాత వేదన మూత పతిబంధముగలుగుట ఈ లక్షణములుగలది పాతకుండ 

య! లిం | మూతకృచ్చ్రమని తెలియవల యు 

శల్యజనమూ[(తకృచ్చ/ లత ణము. 

న్లా॥ [అఆయున్వే చే] మూ(త్రవాహిషుశ ల్యేన త లేవ్వభిహ తేషుచ 

వూ తక్క చ్చ తదాఘాతా జాయతే భృశ డారుణమ్ | 

వాతకృచ్చేణ తుల్యాని తన్యలింగాని లత్నయ్ల్ | 

తొ, మూూతమును వంచు (సోతస్సుల యందు శల్యము (జవేశించుటవలన 

గాయము గాని తేక "దెబ్బ గాని గలుసట చే కడుదారోణమెన మూత్ర కృచ్చయు జునిం 

ప్ సావు నే చ సుం? ‘ గ్ vw) * గే చు ఇదియ ళల్యవబూ తకృ ఛ్ర)మనం ఎడును, దీనియందు వాతమాతకృ చ్చ్రలతుణం 

బుబే గలిగియుందు, 

సురీహజ మూ|త్రకృచ్చ) లత్నుణము., 

న్లో న కృత స్తు (ప్రతీగూకా డా్రయు ర్విగుణ తాంగతః | 

ఆభధ్మానం వాతనంగంచ మూ[త్రనంగం కరోతిచ | 

తా, నులము బంధించుటవలన వాతము వికొగనుంను జెందు ఆధ్య్మానము బె 

తళూల మూత్ర పతీబంభము ఆనువానిని గలుగం జేసిన పురీషజన్యమూ(_కృచ్చ్య్రమని 

“తెలియవల యు, 

నన్ని పాత మూ(త్రకృ చ్చ, బడ్ ణము, 

వ్లో॥ (నిత్యవ"ఫీయే] వాతపి త్త కఫేచిగ్నాం వాదు క్తుచ వృథ 
గ తై ౧ కీ ౫ ఇ అరు 

కథక్ లేత్సమ_స్తం భధ వేద్య(త్ర సకృచ్చ) స్పాన్ని పాతిక ॥| 

వి త తస 1కే సతేంకో (షే బున టు తా, వాతవీ క శేష = (తకృచ్చ్చయులకు [స త్వ (ప త్యేకంబుగ చెప్పాం 

బడిన లక్షణంబులన్ని యుంన స సన్ని పాతమ్మూతకృచ్చ్య) నునం పదు (కడు 'చేగమ 

గలదై మతం బొకొ్కాక బొట్రుంగ చెడలుట మూ తము వెప బున వుడు మ్మదుయులొ 

నొచ్చుట పొ ర్రీకడుపులో గడ్డలుకట్టి మెదలుట బచ్చుగ “గాని ఎజ్టగ గాని మూత్రము 

"వడలుట మేశయులో పోట్లు బొ సంచు ట దిప్పిగలుగుట తేబి-దుగ మూత్రము కొంచ 
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రొంచముగ వెడలుట మేషము నాయట అన్నము జీర్ణము గాకుండుట శరీరము వాదు 

టవమనంబులగు ఈ లఅతఆంబులుగల మూ (తకృచ్చ్రరోగి యతయనూలయంబున శేగు 

నని తెలియవలయును, 

[ఆయు ర్వేబే] అష్టన్యుర్నూ (తకృచ్చాాణి రూతు తీళ్ల్లో ప్త 

ఖాదనాత్ | వా తాత్పళూలంననవలి మూ (త్రంపి_త్తనదాహ 

కత కేన శీతలం సాం[దం నుశ్సికిత్స se (తిదోషజమ్ | 

ర_క్షజం ర_కృనం[ సావి సుళ్ళ సం సావి శుక్ల జమ్! అశ్ళాళ్ళురీ 

వస్తిగతా భిన్నాసా భర్క_ రాకీ | 

తా, తీకళ్లుదవ్యములు రూక్షు[దవ్యయులు ఉప్తకరభోజనము వీనిని నేవించుట 

వలన రి వీధముల మూ తేకృచ్చ) యలు జనించు అందు మేఢయమున శూల? లిగి మూ 

త్రం బొక్కొకబొట్టుగ వెడలిన వాతయాతకృచ్చ్రమనియు మూత్రము వెడలునపు 
డు మేఢమున నగ్ని వ లెమండుచుండిన త్యమూ తకృచ్చి్యిమనియుమా[తము చళ్ల గ 

దట్టముగ చడలిన శేష పుయా (త్ర కృచ్చ్రమనియు తెలియవలయుు. (తిదోపమయూ ళ్ళ 

చృ్రంబసాధ్యంబు, . రక్తజయాతకృ దృ్వమున రక్తము (సవిం చు, శుక్ల జమా త్రక్ళ 

చృృయున శుక యుగాని లేక మూత్రము శుక వరముగాానసి (సవించు, పొ తీకడున్చ 
య cn ta nr, 

నందు రాళ్ళుజనించి మూత ద్వారము నడ్డగిం చిన మౌాతకృ చ్చాాశ్మ్ళురియని యు యి 

సుకవ లె మాలను వెడలిన శర్క_ రళ్ళరి మూ త్రకృచ్భ్రంబనియు డలియవలయు., 

కావున ఈ రి విధములైన మూ త్ర జేదముల వలన తల్ల క్షుణములవలన వాని సాధ్యా 

సాధ్యంబుల -నెటీంగి చికెత్సం జేయవల యు, 

న్లో! (నెద్దనంగహే] ప్రయోగ శృమయేద్యా్యాధి మన్యామయ 

మదీరయేత్ | నాశావశుద్ద స్తుతయా కయ మేన్న సమారయేత్ | 

తౌ, జిషధ పయోగమువలన ఏక దోవ. జనితరోగములు వారించి. మటీ 

యు ద్వంద్వ (త్రిదోష, జనికేరోగ మలయం బౌషమధమును (బయోగిం చిన తదితర రో 

నములు జనించు అట్ల గటంజేనీ ఏకదోష జనితంబులగ వాతపీ త్త శేష షు మ్మూతేక్ళ 

రుటదుర్ల భంబగుటచే వానియందు చికిత్స చేయంజనదు. 
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వాత మూతకృ చ్చమునకు మూ(త్రకృళ్శాాంతక రనము, 

శ్లో! (మాధవనిదాశే] * మృతంసూతం తామ్రభన్మ శిఖీతుత్ధం 
చటంకణమ్! శ తావరీరసేవై నదినై కంమర్ష యేద్ద ్రఢమ్! తద్దో 

ళంసార్ష పేేతై లే పాద్యం యామంచ చూర్ల యేత్ |! మూత్ర 

కృచ్చాంతకః కౌదై ) కేయం గుంజా చతుష్టయమ్ | భత 
ణాన్నా (తనందేహో మూ (త్రకృచ్చుగం నిహంత్యలమ్ 

తులసీతిలపిణ్యాక ౦ బిల్యం మూలం తుపాంబువా |! కర్టెకము 

నుపానేన 1 వాతకృచ్యాాంతకోభ వేత్ | లై 

తౌ, రసభస్మము తా మభ స్మము శుద్ధి జేసీన 'మెలుతు త్రము "పేల్చిన వెలిగార 

ము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి పిల్లి పీచరచేళ్ళ రసముతో 1] దినము 

బాగుగ మర్దించి ముద్దజేసీ ఆవనూనెతో 1 రూము వరకు వండి చూర్షముజేని 2 

గపరిగింజల యొత్తును "వేనెతో సేవించిన మూతేకృచ్చు్ర్రములుహా రించు, లేక ఈమూ తో 

కృ చ్చా్రంతర'సమును తులనీయాకు గానుగ పీండి మా రేడు వేరుపట్ల ఆనుదానిని కర్ణ 

(పమాణము (గహించి వుముక నీటితో (దొక్కి_ + నాటాకు (ప్రమాణము రసముదీసీ 
ఈ యనుపానముతోడ 4 మాసములు సేవింపుచుండినయా తక్ళచ్చ)ము హరించు. 

పై త్యమూ(త్రకృ చ్చ్రమునకు లఘులో శేశ్ళర రసము, 

న్లో! (ఆయున్వేచే] రనభస్థచభా 7 కంచతువ్క_ంకుద్గగంధకమ్ | 
పిప్ట్వైరాటికాః సూ ర్యారనపాదం చటంకణమ్। థీ రేణపిష్ట్వా 
రుధ్యాస్యం భాం జేరుధ్యావు కేపచేత్ | సాంగశీతం విచూ 
శ్లగాథ లఘులో కేశ్వ నేర నః | చతుర్గుంజోఘ్ళ తై వ్రైయోమరీ 

చె కోనవింశతిః | ధాతీ)మూాలం వలై కంతుహ్యజా నీ చేణ 

పాచయేత్ | శర్క_రా భావితంచానుపీకంకృ చృ)హరంపరమ్! 

* శ తావరీరగైఃపిష్టా మృకనూతంద తామకమ్। 
రొద శిఖితుద్టంచ తుల్యాంళం దివై కంమర్షయేద్దృథఢమ్॥ 

1 సురయావాసువర్చ లైః; 

+ నాటాకుయన -- నేరున కెనిమిదవ భాగము 
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తొ, రసభన్మయు 1 భాయ శుద్ది జేసిన గంధకము 4 ఛభాగములుఇ్లటుల వీని 

నిఖల్వయులోనునిచి వర్షించి గొవ్వలలోనుని చి పాదరసమునకు శీ భాగము వెలిగార 

మును మేకపాలతోనూరి గవ్యయూాశుల వె మెల్లి నట్టికండలోనునిచి దానిమాతీ 

మూకుడు చేచూానీ శీఎమన్ను కేసనాు జేనీ వూడకుండా లభు ప్రుటంబిడి సాంగకశీతల 

మున దించి యందలి గవ్యలదీ సిమర్డించి చూర్ష్యము జేనీ 4 గురిగింజలయెొత్తును నెయ్యి 

19 మిరియములు అనువాని యనుపానముతో గానిలేక 1 పలము నునీరిక వేళ్ళ నునూరి 

పావు సేరు మేకపాలలోేగలిపి కాచి గాని లేక శర్క_రతో ఛావనజేనిగాని సేవించిన 
పిల్తేమాతీక్ళ-చ్చ)ము హరించు, 

పి_త్రమూ|తక్ళచ్చ)మునకు యష్ట్యాదిక పొౌయము, 

క్లో యన్టీ గోకుక కంపథ్యావిదారీ చక శేరుకమ్ | కహాయంనసితా 

మెద్రం రనభన్మయుతం పిబేత్ | మూత్రకృచ్భ)ం హర 
త్యాశు నపానోక్సి త్తినంభవమ్! 

తొ, అలీమధురము పళ్లేచు కరక్కౌాయలు చేలగుమ్ముడు నెమ్ముటములుఅను 

వాని కహెయములో శర్క_ర లేనె రసభస్మముగలిపీ 7 దినములు (దొగిన పిల్తేజయా 

1క్రక్ళచ్చ్యము శ్లీ ఘుయు పారించు (నీరుకొట్టు వ్యాధియందు శీ ౫ురిగింజల యెత్తు లఘు 

లేశేళ్షరర సమును కడికెడు అందుగాకు పాలెడు వుసిరిశాపప్పు నౌటాకు (ప్రమాణ 

ము జీలకజ్ణి అనువాని కహాయానుసానముతోడ సేవిం చిననీకుకట్టు వ్యాధి హరించు,) 

అయ్ న్ య అ ఇ శసుమూా[త్రకృచ్చ మునకు చక్రధర రనము, 

శ్లో [మాధవనిథానే] సూతం స్యర్లంచ చై (కాంతం మృతం 

తుల్యం విమర్ష యేత్ | బాండాలీ రాతుసి దావైె (యా 

మాంతంచగోళకమ్ | శుష్క._ంబధ్యావు కేచ్చాహః క్షర్రీభొ 
మచ మ్ ఆమ్మను జ్ నా | గన్నామసోపు వూ సమయా తం లి హెర్ఫ దై )హ్మా త్రేక్చ 

చం ప్రశాంత ౨1 జయంతీం వాజయాంశ్లేవ్మ కృచ్చ)మె 

తండులోదళె ౩ | 
లి యా 

తా, రసభస్మము. స్వర్షభ స్మృము వై కౌంతభస్మయు వీనిని సమభాగనులుగ 
ఖల్వములోనుని చి వ్ని బలురక్క_ సీగడ్ల ఆశువానిరసములగో 9 జాూములకి మర్షించి 

యుంట జేసి నీడనెండించి దానిని మూలలోనునిచి -చీలమన్ను | లేపనముజేనీ యేణు 
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పీడకలతో 1] దినము "పెప్పప్రుటంభబిడి మాషపమాణయమును తేనెతో సేవించిన మూత 

కృచ్చుము లేక తక్క_లిచేరునుగాని కరక్కా_యనుగాని బియ్యపుక డుగుతోోనూరి ఈ 
యనుపానముతోడ సేవించిన శేష్ట్రమాతకృచ్భ్యము వారించు, 

శుక్ల మూతకృ(చ్చమునకు చికిత్స, 

న్ధో రసః పాపాణభేదిచరజనీ గుడ కోంజికె- 5 | 
QQ. 

అనేనై వానునా నేన మూూతఘా కాళ [రీ (పణుల్ | 

తా, ఊఉరత్తగోత్స్తర జెప్ప బడు పాషాణభేదియను రసమును పసప్కుచూర్మము 

బెల్లము కలి అనువాని యనుపానముతోడ సేవించిన మూ[తాఘాతము శుక్తాళ్ళరి 

హారించు, 

మూ త్రకృ _వృమునకు కొలాదిహొరము, 

న్ (ఆయు. ర్వే బే] తిలాపామార్ల దళీ పాలాశయవనంభథవః | 

దగా తద్భస్టణా దాయ వ(న్ర్రఘాత జలై కురు | 

జలేన శు ప్కే_నిక్లైరం ద్వితష్క_ం మూ తకృ[చ్చనుత్ ॥ 

తా, నువ్వులదంటు వుత్తనేణు అరటి మోదుగ యవలదంటువీనిని సమభాగ 

ములుగ కాల్చి బూడిదజేసి నిళ్ళ లోగలిపి వ్యసన గాలితము చేని నీరిగురువర కెండించి 

యంచు 2 నిష్కు_ములయెత్తును పాచిసీళ్ల తో సేవించిన వాతకుండలి మూ త్రకృ్ళచ్చ్ర 

ము పహారిం-చు, 

నన్ని పాత మూతకృ్యచ్భమునకు (చ్రాయోది కపాయము, 

న్లో! (డాశాశటీ బలాయస్వి క్యాథం చందననంయుతమ్ | 
నై(కాంత భస్మ్మనంపీత్వా కృ[ఛహంతి (తివోవజమ్ |! 

శా, (దామపండు నల్లయలివస ము_త్తీవపులగము యష్పిమధుకము |శ్రీగంథము 
వీనిని సమభాగములుగ కషాయము కొ-చచి యందు వె. కాంతఛస్మముగులిపి సేవించిన 

సన్నిపాత యూ త్రకృ-చ్చ్రము హరించు. (మూ తేకృచ్చ్భ)మును హరించుటకై పెకి 

ప్పబడిన చం(దకళౌారసమును సగా సేవింపందగు,) 

మూతక్క (చృములయందు పథ్యము, 

శ్లో! [(మాధవనిదానే] పటోలం మత్చ్యాసీ దధిమధురం బింబీ 
ఫలగుడమ్ | కుమారీ కరాశారండం (త్రప్రున మథవో ర్యారుక 
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ఫలమ్ | సిళతారంభాప్రుష్పంఘృత పననధ్యాత్మీదుముఫలమ్ | 
నముద్ధాజీవంలీపామమఖల కృ (చ్చేషువిహితమ్ | 

తా, పొట్లకాయ పొన్నగంటికూర ఆవు పెబుగు నుధురపదార్థము లు దొండ 

కయ బెల్లము కలుబంద ముదురుగుము శ్రదుకొయ ములుదోస నక్కదోసకెయ పం 
చదార అరటిఫువ్వు సెయ్యి పనసపండు వునీరికకౌయ పెసలు పాలకూర శీతోదక 
ము ఇవీ సర్వమూ త్రక్ళచ్చగ) ములయం చు పథ్యుకరంబు, 

నూ(త్రకృ (చృములయం దపథ్యము, 

న్లో! తిలనర ప పిణ్యాకం సృతైలం బృవ తీడ్యయం | గా య్మి ర 

అత్యుప్లం హింగులవణ మాతవం మత్స ఫ్రసూరణమ్ | 
ఆమం మధ్యవిడాహ్యాన్నం కరిరం మిసిమాషకమ్ | 
ఫునర్నవం నతౌంబూలఅం కృ (చ్చేవింశతి న్మతవః || 

ఫా, నువ్వులు ఆవాలు టెలికపీండి నూనె చిన్నములక సపెద్దములక అత్యుస్త్ర 
ష్ ణ్ అర్ 

జ్ 7 ] ©, 

కర పదార్థములు యింగువ వుషు యెండు మత్స సములు కందగడ్డ పులుస్ము మద్యము 
విదాహకర మెన యన్నము వెదురుమొలన సదాప వుద్దులు గలిజేరు తౌంబూలము 
ఆననవి 20 మూత్రగ్భ చ్చములయం దప థ్యకరంబులు, 

నమూ కొఘాత నిదానము, 

శో [ఆయుర్వేదే] జాయంతే కుపితై నో మె. ర్యూ(తాఘాతాశ్ర్ర 
యాదన | (పాయోమూ్ర విఘాళతా దై గ్ ర్యాతకుండ 
లిశాదయః | 

కా మాత్ర ఫురీష కు కొదివేగముల నడ్డగించుట రూకూన్నాదులభు జించు 
4 వీనివలన వాతాది రోషములు (పకోవించి వాఠకండలికాది 18 విభయ లైన 
మూ! తౌఘాతముల గలుగం జేయు, 

వాతకుండలికా లశ్ణము. 

శ్లో రాత్యూ చ్వే౫ విఘా తాద్యాపా యుర్వ స్తాన వేదనః [1 
మూ[తవూ విశ్యచరతి వీగుణః కొండలీకృత ః | 
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మూ[తమల్ప్చాల్పమథ వా నరుజం నం(ప్రవ రే | 

వాతకుండలికాంతాంతు వ్యాధిం విద్యాత్పుదారుణమ్ | 

తా, రూత్షకర పదార్థముల శేవిం చుటవలనగాని లేక మలమ్మాత శుక వేగ 

ములనడ్డగిం చుటవలన గాస వాతము (కో పించి వ_్టీగతంబె చేదనను గలుగంజే 

యుచు మూత్రము ను (పతీబంధించి వ్యత్య సయుగలడై కుండలా కౌెరముగ దిరుగుచు 

మూత్రము కొంచకొంచముగ చురుకుయు క్షముగ వెడలింపం జేయునది వాత కుండలీ 

మూ తౌఘాతమని తెలియవలయు, ఇది భయంకర మెనది., 

అష్టీలా లతమణము, 

శో ఆధ్బాపయ౯ వ స్తిగుదం రుథ్యాఎ “యుక్పళోనతామ్ | 

కుర్యా త్తీవార్తి మప్టిలాం నమూతమా శ్థావరోథినిమ్ | 

తౌ, వాతము పాలిక డువు నుబ్బింపం జేసి గుదము నడ్డ గం చి చంచలముగవున్న 

తముగనుండు, అష్టీలమును సలుగంజేనీ మూత్రమార్షము నడ్డగించినవా తౌ స్టీలయని 

'తెలియవలయు, 

వాతవ_సి లతేణము, 

(నిత్యనాధీ యె] -వేగం విదార రద్య స మూత్రస్యా కలో 

నరః | నిరుణద్ధి ముఖంతేన్య వస్తేర్వ స్టే గతోనిలః | మూత్ర 

సంగో భవే శ్తే లేన వ _స్పికుతీ లప, 8| వాతవ ప్తి స్తీ స్పవిక యో 

వ్యాధిఃకృచ్చు, (పసాధనః | 

న మూర్దడైన మనుజుడు మూతేమును బంధించుటపలన పొత్రీకడుస్త్రయం 

దలివాతము వ స్తీమఖమునడ్డగించి మాత్రమును (పతిబంధించి వన్తీ వన్నీ అనువాని 

'యందుపీడనుగలుగం జేయు చుండిన వాతవ న్లీయని వెలియవలయు, ఇదికష్ట సా ధ్యయు, 

నూ తాతీత లక్షణము, . 

శ్లో॥ చిరందార యతోనూ్రం త్యరయాన (ప్రవ ర్హతే | 
మేహమానన్య మందంవా మూ తాతీతస్ప ఉచ్య లే || 

తా, దీర్ధ కౌలమువరకు మూష్యత్రయును బంధించి యుండుట వలన శ్రీ ఘయుగ 

విడలక ముల మెలగ వెడలిన యూ తౌతీతేమని తెలిరువల గమ, 
mm ఉగ 



468 బనవంాజీయేు - నవమ వ్రకరశే 

మూ[త్రజఠర లక్షణము, 

న్లో మూ[త్రస్య వే? ఫిహ తే తదుదావ_ ర్త హేతుకః | 

అపానః కుపితోవాయు రుదరం వూర మేద్న మ్ | 

నాభేరదస్తా దాథ్యానం జనయే_త్తీ[వ'వేదనమ్ | 

తన్మూ[త జఠరంపిద్యా దథోవ_స్పి నిరోధజమ్! 

తా, మూ్రవేగము నడ్డగించుటవల నవుడావ _రరోగమునకు కారణభూత మె 

న యనుపానచాకతీము (బకోపించు మికర్కు_టముగ కడుపుబ్బరమును బొడ్డుకింద ఆ 

ధ్యానమును గలుగంజేయుట మిక్కు_టముగ వేదనను గలుగంజేయుటఅధోేవ స్తీ వేగ 

ము నడ్డగించుట ఈ లత్నృణములుగల ది మూత్రజఠరమని 'తేలియవలయు, 

అ మూ(తోత్పంగ లవణము, 

శ్లో! (మూధవనిదానే] వసా వాష్యభవానాలే మణొ వాయన జ్యే 
ఆఅ జో మ ఆధు a 

నహి; | మూతం[పవ్న త్తం స జ్జేత సర_క్తంవా (పవాహతః॥ 

న వేచ్చనై. ఠరల్పమల్పం నరుబం వాధనిరుజమ్ |! విగుణా 

శ్ కలో ఇ | 
సల వ్యాధి స్పమూ[తో త్పంగసంజ్ఞి తః || 

తా. దుష్టమైనవాతము వెడలిన మూూతమును వ _సిమధ్యము నందు గాని లేక మే 

(ఢ్రమునందు గాని లేక మ్మేథమయిొక్క_ య్యగభాగయునందు గాని జేర్చుటచే ము క్కి 

ముక్కే. బలాత్మ._రము మీద మ్యూలమును వెడలింపం జేయుటవలన వాతమువసి 

జనించి మెల్ల మెల్లగ కొంచెకొంచెముగ ఈ దావాయు_క్షమగ' లేక దావావిహీనముగ 

ర క్షమును (సవింపం జేసిన మూతోత్సంగమని తెలియవలయు, 

మూ(తక్షయ లతుణము, 

శ్లో! రూతున్య శ్లాంతదేహన్య వస్తి సౌపి?త్తమారుతౌ | 
మూ|త్రకీయం సరుడ్డావాం జనయీ తాంతడాహగయమ్! 

శా, రూతు మలినదేహాముగల పఫురుషునియొక్క_ వ న్లీయందుండు వాత వీళ్త 
ము వలన మాత్రము తుయించి చురుకు మంటల గలుగం జేయు చుండి మూ[తవమయ 

ముని కెలియవలయు, 

ఇ 

ఈ దావామన- చురుకు 
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మూత గంథి లక్షణము, 

న్లో అంతర్వ స్పిముఖీవృ త్త త్త స్ట రోల్పస్సహ సాభ వేత్ | 

అశ్టరీ తుల్యరుగ్ల గంధి రూ (త్ర(గంధి సృఉచ్య త్రే॥ 

తా, వ సీయొక్కొ_ ముఖమునందు గుం ముగ న్టీరయుళ చిన్ని డిగనుండ్నుగం 

భ్యకస్మాతుగ జనించి అళ్మరితో తుల్యమైన పీడను గలుగం జేయు చుండినమ్మాత్రేగం 
ధ్రియని తెలియనలయు, 

మూ(తశుక్ష లయణము, 

న్లో [నూధవని దానే మూ తతన్య _స్రోయంయాతో వాయునా 

శు[క్రముద్ధతమ్ స్థాసాచ్యుతం మూ తేయతః (పాకపశ్చా ద్యా 

(వవర్హతే | భస్తోదక (వతీకాశం మూ[త్రశుక్రం తదుచ్య కే | 

తౌ, వమా్యాత్రము వచ్చినపుడు దానిని విసర్థింసక శ్ర్రీసంగ మము సేయుటవల 

నవాతము నుుకము నెగరనొటి సాన్యభవముజేసీ మూత్రము వెచలునపుడు తొలుత 
ల టి 

గాని లేక కడపటగాని సీళ్ళబాే భస్మము గలపబడిన చందంబున పెడలింపంజేసి 

మూ్యతెళు క మని "తెలియవలయు, 

ఉప్ప హత లమ్షణము, 

నో వ్యాయామాద్యాాకొ పై 8వీత్తం వ స్టీం (పాప్యానిలాయుతమ్ ! 

వ_స్పింమే[ఢంగుదం వె వ (పదమే మీ(త్సావ యెదధః | 

మూ[తంహోరి దముధ వానర క్షం ర_క్షమేవచా | 

కృ(చ్వాత్పునః ఫునర్జం.తో రుష్టవాతం నదంతితం | 

తా, మిఘక్కటముగ వ్యాయామము సేయుట మౌర్దమునడుచుట యొండలో 

సంచరించుట ఈ కారణములవలన పి తము (పకోపించి వ 'కిజకంచే వాతముతోదం 

గలని వసి మ 'సదములయందు మంటను గలుగంజేయు చు కష్టంబు మోద మూ 

(త్రమును పలుమారు పచ్చగ లేక ర క్షయు క్షయగ లేకయొజ్ఞగ వెడలింపం కేనినవుష్ష 

'వాతవనుని తెలియవలయు , 
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మూ|త్ర(స్రావ అక్షణము 

న్లో పి_త్తంకఫోవాద్యా వావి సంహ నే 'లేనిలేనచేత్ 
అ న - అడ శ్ కృచ్బా/సూూ త్రం తదావితం రం శ్వేతం ఘనంస్కజేత్ [ 

నదాహంరోచనాథంఖ చూర్ణ వర్ల ౧భ వేత్తుతమ్ | 

శుహ్క_ంనమ _స్తవర్శ ౦వా మూ(తసాదంవధంతితమ్ | 

తౌ, వాతము పి త్రమునుగాని లేక కఫమునుగాని లేక పీత్తకఫముల 2 నిగాని 

గట్టిగ జేయాటవలన మూత్రము శుష్కిం-చి స్వల్పమె పసపుగ లేక యెజ్జగ లేక 

తెలుప్రుగ కష్టముమోద చెడలుట మ్న్మాతేమును విడుచునపుడు నుండుట మూత్రము 

భూమిడెబడి యెండిన గనోరో-చనము శళంఖమార్చము అనువాని వర్ణముకో సమొన 

ములుగ-గాని లేక సర్వవర్షములు గలిదిగగాని యుండుట ఈలతణములుగలది మూ 

(త్యఫావమని తెలియవలయు, 

విడ్విఘాత లవణము, 

న్లో రూకుదుర్భల యో ర్వా తే నోదావ _ర్తంసకృద్యథా | 

మూత్ర(స్రోతో నువద్యేతి విడ్విసృష్టంతధానరః | 
విడ్తంధంమూత్రయేత్క్భ వ్వ్పార్విడ్విఘాతంపినిర్జి శేశ్ | 

తా రూతు దౌర్చ్భల్యముగల పుళుషునియొక్క_ వాతమలముల నూర్ణ కమఖం 

బంగ జేవీ మూత వాహినులగు నాడులం జెందించి మూ(తమార్దమువలన మలముయొ 

క్కు_ వాసనగల మ్మూక్రేమును కడుకష్టముమోడ వెడలింపం జేనీన విడ్విఘాతమని తెలి 

యవల యు, 

వ_స్తీకండల లక్షణము, 

న్లో! [ఆయుర్వే బే] (ద్రుతాథ్య్వలంఘనాయా పై రభిఘా తాశ్ర్చవీడ 

నాల్  స్వస్థానాద్వ _స్తిరుద్వృ త్త స్థూల స్తిష్థతి గర్భవత్ 

శూలస్పందనదాప *రో విందుంపిందుం (నవత్యపి | పీడిత 

స్తున్ఫ చేద్దా రాంనంరంభో ద్యేష్టనా గిమా౭౯ా | వ సికుండలనూ 
. ధి నా 2 న 

హు!న్యం ఘోరంశ స్ర్రవిపోపమమ్ | పవనః(ప్రబలం [పాయో 

దుర్ని బార మబుద్ధి భిః | తస్మి౯పిత్తాన్వి తేదాహ శరూలం 
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మూత్రవివర్ల ఆా నేస్పణా గౌరవంకోప స్పిద్ధంమయూశత్రం 

ఘనంసితమ్ | శ్లేషుయుద్ధబిళోవ స్త్రి విత్తోదీన్టేనసిథ్యతి | 
అవిశాంతవిలస్సాధ్యో  నచయః కుండలీకృతః | స్యాద్యస్తా 
కుండలీభూ తే తృణ్శాహా శ్యానవీవచ | 

తౌ, శ్రీ సము? మార్తమున నడుచుట దుముకుట ఆయాసయు- జెందుట తా 

యిక స్పై అనువానివలన ఘాతముజెందుట విసుగుట ఈ కౌరణములవలన వస్త్స్వ 

స్టా నమునువిడనాడి పారలియుచ్చి గర్భమువ లె కఠినమెనకూల కంపమున తాపము 

అనువానితోడంగూడి యొక్కొౌ_కబొట్టుగ మాత్రము వెడలుట వ_న్టీని బలాత్కార 
ముగ వీనుకఘుటవలన మూ [త భార "పెద్దదిగ వడలుట వ న్నీయందు తొందర గలుగసట 

పార్తాడుట పీడగలుగుట ఈ లక్షణములుగలది వ స్రీకుండల మూ తౌఘాతమని తెలి 

యనలయు, ఇది శత్రు విషతుల్యం బై భ యంకరముగనుండు,. ఇందు వాతము తేటు 

చు (పబలంబై యుండుదానం జేనీ మందబుది గల వైద్యుడు దీని వారింపం జేయు 

డు క సమర్గుండుగనుండం మటియు దీనియం దన్యదోవుసంబం థ మువల నగలుగు లక్ష 

ణంబు లెవ్వియనిన విత్తయు_త్సంబున దాహము శూల మూ తవివర్షలగలుగ, కఫ 

"యు క్తంబున జడత్వము వావుగలిగి మూత్రము దట్రముగ గట్టిగ తెల్లగ వెడలువ్తే 

ముఖమును కఫము నడ్డగిం చి పిత్తా,_దేకముగనుండిన అసాధ్యంబనియు వస్రీముఖము 

నడ్డగిం ప బడక కుండలీక్ళ తము -గాకనుండిన సాధ్యంబని యు వస్తీకుండలీ ఖాత మె 

దప్పి మోహము శ్వాసము అనువానితో గూడియుండిన అసాథ్యుంబని యు “తెలియ 

వలయు, 

మూ[తాఘాతమునకు ముస్తాది చూర్హము, 

న్లో! (చికి త్చాసారనం[గ్రహే] సదాభ[ దాశ్ళభినూలం వనతావ 

ర్యాశ్చ చి(త్రకమ్ | దొొహిణీకోకిలామోచ మెంచస్థూల త్రికం 

; టకమ్ | శ్నృళ్ముపిష్ట్వాసు రాపితం మూ ఘంతనిషూూదనమ్ | 

తా, తుంగగడ్డలు కొండపిండి "వేకు చల్ల పిల్లీ గ డ్హలు చిత్రమాలము కొటుకరో 

హిణీ నీరుగొబ్బివిత్తుల తామర విత్తులు సన్నపశ్రేరు కాయలు వీనిని నమభాగములుగ 

చూర్లము కేసీ యందు 1 తులమును మద్యములోగలిపీ "సేవించిన మూ తాఘాతము 

నళిం-చచు, 
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మూ తాఘాతమునకున్నీ, ర యోగము, 

న్లో శృతశితంపయోమాంసీ చందనంతండులాంబునా | 

పిజేత్సశర్క_రం(ఛేష్థ ముష్ట వా తేనకోణి తే ॥ 

శా. ఆసప్పపాలను జక్క గకా-చి చల్లార్చి కంచు జటామాంసీ చూర్లము్రీ 
రం 

గంధ పుచూర్షము. బియ్యపుకడుగు పంచదార వీనిని తగుమ్యాతముగ గలిపి పుచ్చుకొ 
నిన నుష్టనాతముచే జనించిన రక్తయు క్త మూతాఘాతము హరించు, 

న్లో! (తికంటనై'రండశ తావరీఫిస్నిద  పయోవాతమయేనళూలే | గ్ వ_ం౦ః ఎధె 
గుడ (పగాఢం నఘృతంపయోజా రోగము కృ(చ్చాదిషు 

శ _స్రమేతత్ ॥ 

శౌ, సన్నసల్లేరకౌయలు ఆముదపు వేళ్ళు చల్ల పిల్లి గడ్డలు వీనిని సమభాగ 
ములుగదంచి- కహియముకా-చి |కౌగిన వాతముచే జనించి పోటతోగూడయుండ 

డిమ్మా తాఘాత యునశించు, నుజటియు పాలలో “జెల్లము నెయ్యిక లిపీ (తాగిన 
య 

మూతృ్చేకృచ్చ్రము లన్నియు నకించు, 

స అశరీర? భేదములు, 

శో [మూధవనిదా నే] వాతపి త్తకపై స్తినశ్చనుర్చీ శుక్ష జామతాః! 

(ప్రాణ శై శనై (శయాన ఎళ్వహ వర వ్ర్స్పుర [మోపమాః | 

తౌ వా తౌశ్ళరి పేత్తాళ్ళరి చే ష్మాళ్యరి శుక్షాళ్మంఅన అక్మరీరోగములు ఓ బభ, 

యులు. ఈ ఉ నుతేబుచుగ శే హ్మశితంలు లై మృ శ్యుకుల్యుబులుగ నుండు, 

అక్నరీసామాన్య అతుణము, 

నా సామాన్యలింగం రుజ్నాఖ్ సేవనివ_స్తిమార్భను | 

ఏశీర్ల ధారంనూూ త్రం స్వా _త్రయామార్లనిరోధచే | 

* అశ్మకియన_యూ త్ర శ్యుకములు ఘనీభనించి జాయివలె నగుటయ, ఏరోగ 
“మునం దిట్టజాయి మూత ద్యారము నితోధించి కడుకవము "మోద మూత మును “వడ 

య 

లింపంచేసెడినో యది యళ్శ రీరోగ మనంబడు, 
శే 
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తద్వ్యుపాయాత్సుఖంమే హే దచ్చంగో మేధకోపమమ్ | 
తత్పంత్ భాళ్ల లేపన మాయాసాచ్చాతి రుగ్భ వేత్ | 

తా, నాభి అస్థి సంధులు వ_సీయొక్కొ_ అ|గము అను వానియందు కూలగలు 

గులు అశ్మురీ సంబంధమువలన మూత ద్వారము నిరోధింసబడి ఛి న్నా ఛిన్న ములుగ 

మాత ఘు వెడలుట అళ్ళరి వెడలిన పిదప మూత్రము. కష్టము లేక స్వచ్చముగ గో మేధి 

కమణి వర్హతుల్యముగ వెడలుట అళ్ళురీ సంబంభమవలన వ_ నీయందు గాయముగలి 

గిన మతము ర_క్ర మి! శిత యగ వెకలుటబలా తౌ్క_గముగ మూత్రమును విడుచుటవ 

అన సే వము పీడగలుగుట ఇవియ అశ్మరీ రోగములయందు సామాన్యలక్షణంబులు, 

వాతాళ్ళరీ లతణము, 

శో (ఆయుర్వేచే] త|త్రవాకాద్భశార్హ్యారో దంతా౯ా ఖాద 

తి"వేపలే | మృద్నాతిమేహనలనాఖిం పీడయత్యనిశంక్యణళ౯। 

సానిుంముంచతిె శక న్ముహుర్భహతివిందుశః ] శ్యావా 

యాయాళ్ళరీచాస్య స్యాచ్చి తాకంటశై_రివ॥ 

తా, కదుపీడగలుగుట దంతముల కటకటనొరుకుట వణుకుట మే ఢమును 

బిసంకొ నుట బొడ్డును గోకుట దుఃఖమువలన "టయుంబగలు బొబ్బ లిడుట మూత 

మును కిడుచుట నపుడు వాతముతోడ మలోేత్సర్ణ నమ జేసుట బొట్లుబొట్లుగ మూత్ర 

మును కుడుచుట అశ్ళరి నీల్లవర్ణయగ రూక్షముగ ముండ్లుగలదిగ నుండుట ఈలక్నుణ 

ములు గలదె వాతౌళ్ళరియని తెలియవలయు, 

పితాశ్శరీ లతుణము, 

శ్లో॥ వ్ త్తేనదహ్యూలేవ_స్తిః పచ్యమానయివోప్మవాక౯ | 

ఛాల్లాత కాస్టినంస్థానా ర కాపీ తాసి తాశ్ళరీ॥ 

తా. పొత్రికడుఫులో మండుట మారమువలన -గాల్బబడినటుల తాపమువేద 

నగలుగసట పొ త్తికడువుపై హ_స్టమునునిచిన వేడిగనుండుట ఆళ్ళరి జీడిగింజలోని 

పప్పృువ లె నుండినదై యొజ్జన గాని లేక పసపువర్శముగ గాని నల్లగ గానియుండుట 

ఈల యుణములు గలది పె త్యాళ్ళురియని తెలియవలయు, . 
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న్లో! వృస్తిర్ని స్తుద్యత ఇవ శ్లేష్ట్రణా శీతలాగురుః | 
అశ్శరీమహ లీళ్ల శూ మధువశ్షాథ వాసితా॥ 

తా, పొ తికడుపు వాడవంబడినటుల నుండుట కీతలముగ జడముగ నుండుట 

ఆళ్ళరీ వెద్దదిగ నునుపుగలదిన తేని వర్షముగలదిగ లేక తెల్లగనుండుట ఈ లక్షణ 

యులు గలది నే హ్మాశ్ళరియని తెలియవలయు , 

న్లో! ఏతాభవంతిభాలానాం శ “జేహేమపీచభూయసా 1 

ఆశ్ర యోపచయాల్ప త్వా ద్దహణా హారణేసుఖాః॥ 

తౌ, బాలురు గురుత్వము మధురము శీతలము స్నిగ్ధ ముగల యాహానముల 

భుజించుటవలన వాత విత్తి -శేస్మాద్యళ్యరులు తలుచుగబాలురకును జనంచుటగల 

దు, ఐనను వారలయొక్శ వ స్స్ చిన్న దిగ వృద్ధి జెందనిదిగ నుండుటవలచ దానిని 

బట్టి కొని యిీడ్చిదీసుటకు సులభ సాధ్యంబుగనుం డు, 

కుశ్రాశ్టురీ లవతజము, 

న్లో కు శ్లాళ్ళురంతుముహ తాం జాయతే శు కథారణాత్ స్థానా 

చు రతమము క్ష కంప ముష్క్ట్యయోరంత శేనిలః | శ్రోషుయ 
త్యుషనంహృత్య సు కంత చ్యుష్క మళ్ళు రీ! వ_స్తీరుక్కృ చచ్చు) 
మూత్రత్వముష్క_శ్య యభథుకారిణే! తస్యాముత్పన్న మ్లూ ౭" 
యాంశు [క మేతి విలియటే | వీడి శె త్వవ కాశేస్మిన్న శక్యే 

వచశర్క_రా॥ 

తౌ. యౌావసానంతరము శుకధారణమువలన శుకము ఘనీభవిం చిమెధున 

కౌలమునందు స్వస్థానమునుండి వెకలివూ రగ మెథునము. సేయంబడకుండు ట చేవిస 

గ్ర వయ గాక శిక్న నృమణములయంను వాతము చే జేర్చంబడి శోషింపం జేసీ శు కెశ్ళరి 

గచ దాని సంపంధమువలన వ _నీయంగుకూల మూ త్రకృచ్శ్రము వృషణములయం 

డువాప్రుగలిగిన ఆ వాపు గలిగిన తత్నణమున "నే కు; (కము "వెడలుటమేఢవృషణమధ్య 

ములయం దదిమన పల చనగులు ఈ లక్షణములు గలదిక్రొక్యరియని "తెలియవల యు 

ఇదియే నీక తాళ్ళరిన ర్క రాళ్ళరిగ నగుచున్నదని నిశ్చయింప వలనీయున్నది అని 
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యా శెండళ్ళ గులయందు భేవంబుగలదు, నెట్ల నినాశ ర్క. లెళ్ళరి లావుగ నుండ్కుసీక 

తౌళ్ళరి సన్నగనుండు, 

అకశ్టళీ మారకోప (ద్రవములు, 

] చం ఈ గా ఇ శ్లో॥ * మూ(శరోధ స్తృపాఛర్డి పాండుర్హ క్పీడ తాన్షమః | 

మిక అక్టరీమారయత్యాశు సికహాశర్క_ రాన్వితా | 

తొ, మూలము వెడలకుండుట దప్పి నాంతీ గలుగుట శరీరము పోండురవర్ష్మ 

ముగ్ననుండుతు జటొమ్ములోమండుట బడలికగలుగుట ఈ లతణయులతోగూడియుందు 

శర్క_రాళ్ళరి సిక కౌళ్ళరి రోగిని శీ ఘుముగ మృత్యువుపాలు గావించు, 

వ్లో॥ మి[లేణవాతపి_త్తన్య గం వకృ చ్చ్రడ్వ రారుచి! 

ళా, వాతేపి శ్రే తపి ల్లశేద్ము న శేష పృవాత అళ్చురీరోగముల లో మూ।తముదుగ్ల ంథ 

ముగ వెచలుట మేపనోపదవములు. జంరము అరుచి గలిగియుండుట ఈ క్షణము 

లుగల అళ్ళు రీకోగములు ఆసాధ్యంబులని తెలియవల యు, 

[మాధవన్షిదా నే] అశ్శ ర్యామతిక"ధాయీం దారావన్యాది 

శేముచ | అమయేవయభధాదోషు మిమామేవోవునారయేత్ ॥ 

తా, వా తౌద్యశ్థారులయందు మూత్రధార వస్తీ మొపలగునపి అడ్డ గిం పబడ 

కుండినను లేక వాశతౌది దోషములు దుష్ట ంబులు గాకుండినను సాధ్యమనియెటేం గి చికి 

తీంపవలయు దారుణముగనుండు ఆళ్ళ రీకోగములు దినేదినే వృద్ధిం జెందుచుండు 

రీక్రోని ములు బులు, అళ్ళు కోని ములు అసాధ్యం ఎలు 

అక్టురికి పాపూణణభద గనము, 

న్లో॥ మాంధవనిడా సే శుద్ధగూతం ద్విధాగంధం చిఖతుత్లంరసో 
॥ చించారు వళ ఇ అ ల 
ఎవుమ్ | స్వ తావునర్నవావా సాగిరికర్టి రసోద్భ వై: | (పతి 

నం Mr జ ద్ద జలం, అప వజ (డావై (శ్ర) ఫ్రగాంమక్ష్యం శుష్క_ంతచ్చాగునంపు కే | శద 

శః (పళూన నా | వృషణం బద్ధమా త్ర రుజాన్వితమ్ | అశళ్ళరీ తపయిశ్యాశు 

శర్కు._రా సిక తాన్వితాః॥ అనియు పాఠాంతరము కలదు, వృషణములు వాచుట 

మూత్రము -విడలకుందుట చే వేదనగలుగుట, 
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యే ద్యాలుకాయం తే దినై కంతం విచూర్ణ యేత్ | రసః 

పాపాణభిన్నామద్విగుంజో స్యాళ్ళరిహారః | గాపోలకర్కటీ 

దుద్ధం భూధ్యాతీఫలపేవీతమ్ | కుళుత్ధ క్యాథనంపీత మనువా 

నం(పశ న్యతే సభ్బుతైరోకుర క్యాధంరా లై” తై లేన లేహయీత్ | 

తా శుద్దిజేనీన రసము 1 భాగముశుద్ధి జేనీన ఆమ్లశిలగంధకము 2 భాగములు 

శుద్ధి జేసీన మైలతుత్తము 1 భాగము ఇటుల వీనిని ఖల్వములోేనునిచి తెల్లగలిజేరువే 

ళ్ళు ఆడ్డసరషాకు గంశున అనువాని రసములలో (పతిదానిచే మూజేనీ దినములు 

మర్దించి నీడనెండించి గాజాకుెప్పిలోనుని-చి వాలు కెయం[తమున ] దినము వుందా 

న్ని తోవండి సాంగళీతలమున దీనీ చూర్మ్మము జేసి 9 ,పరిగింజల యొత్తును బుడమ వేరు 

చేలయునసీరికె వేరు అనువానిని పాలతోనూరి యీ యనుసానయుతోడగాని లేక వుల 
వకషాయయాను పొనముతోడాాని లేక పల్లేమ కపానుయులో ేయిలగలిపిగాని 

"సేవించిన అశ్మరీకోగ ములు హరించు, రా|త్రీయందై నయెడల పల్లేరు కహాయములో 

"తెల్ల అవనూ'నె కుిషధమయుగ లివి సేవింపవలయు, 

అశ్మరీరోగమునకు శిలాది చార ము, 

న్లో! శిలాజతుతథా[దామో దంతి పాపాణభేదకమ్ | 

నిశావహ్న ప్రభయంతుల్యం మాయెకంచాశ దీహాగమ్ | 

బాలానామర్గ మావంచ' హ్యానుపాన బుధంభవేత్ | 

తిలకాండస్య వై భన్మత్, పే సిమ్మ ద్యయంపిబేత్ | 

తౌ, శుద్ధి జేసీన కర్పూరశిలా జిత్తు (దౌమపండు "నేలదంతీవిత్తు బు కొండపిండి 

వేరు పచ్చిపసపు చిక్రమాలమ కరక్కాయ ఫీనిని సమభాగమయులుగ దంచి చూర్త ము 
కు హ్ 

జేని యావనముగలవారు మౌషమెత్తును చాలునర్థమౌవ, మెత్తును 2 నిస్క_.లములయొ 
త్తునువ్వుల కా రానుపొనము తో గాని లేక లేమిడ్ చెక్క_ర'సమయు వార గొమ్ము చెక్క_రస 
ము పిప్పల మోడిఅనువాని యనుపానముతోడజ గాని "సేవించిన అళ్ళరి వారించు, 

సీ! వెన్న యుములుదోనవిత్తులు వంగ భన్గుముం గూర్చి సేవింప 
మానుకొకటి | పంచదారయుహంన పాదియాకును బీలకోల్ణ 
(త్రపుభన్మంబు జుజ్జనొకటి | రాయిపురీశర్క_రయును గుండు 
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_త్తరేణుసువంగభన్నము నూరియొకటి ఖండిశర_ర నారు 
దొండయు నల జీలక జ్ఞ వంగంబుతో. గలయనొకటి। వెల 

యుళీ తాంబుచిజుబొద్ది వేళ్ళరనము  వంగభన్థంబు సేవింప 
వరుననొకటి | రూఢి కెక్కిన యశ్శరీరోగతతులు! పథ్యము 

గనున్న మానునుతథ్వముగను || 

పావూా౯ా వ[(జరనము, 

నో (నిత్యనాధీయే] శుద్ద సూతంద్విధాగంధం దవై. శే తపన 

గ్రవై?ః | మర్షయి త్యాదినంఖ'ల్వే రుఢ్యాతం భూదరేపచేత్ | 

దినాం తే తత్పముద్ధ ృత్య చూర్ణ యేదలిచిక్క_ణమ్ | పాపాణ 
భేదసంయు_క్రం చూర్ష్మ తుల్యం ద్వినూపకమ్ | భతయేద 
క్షరీంహాంతి రనః పాపాణన(జకః | గోపాల కర్క_టీమూల 

క్యాథంమధుయుతంపి బేల్ గోకంటకశు భాభ దా మూల 

క్యాథం పిబేన్ని శి | 

తా, కొద్ధి బేసీన రసము 1 భాగము శుద్ధి జేసిన గంధకము 2 భాగములు ఈ 2 

నిఖల్వములోనునిచి తెల్ల గలిజేరువేరు రసముతో 1 దినము మర్దించి కుప్పెలోనునిచి 
భూధరయం[త్రమునం 'దిడి దానిమూతిని మూనీ 1] దినము పుటంబిడీ సాంగి శీతీలమున 

దీనీ సూత్మముగ చూర్గముజేనీ దానికి సమముగ కొండపిండి వేళ్ళ చూర్లము గలిపీ 

2 వాషములయెత్తును పగటియందు బుడమవేరు కషాయములో ేనెగలిపీయీయను 

పానముతోడను ర్మాతులయందు పళ్లేరు. వెదురుప్పు భద్రముస్పెలు అనువాని కషా 

యానుపానముతోడను 4& మాసములు సేవించిన శ్రీ విధము లై న అళ్ళరీరోగములు 

వారిం చు, 

శు న్లాళ్మరీ చికిత్స, 

న్లో [గుతాంత శే] యేలాహింగు యుతంథ్సీరం నర్పిర్సి (శం వీబీ 

న్నరః | మూ(తదోసన విశుధ్యర్గంశు క్షాళ్ళరహరం పరమ్॥ 

తా, ఆవుపాలలో ఏలకులు యింవగు నెయ్యిగలిపి (దాగిన మూ తేదోవము 
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ఘు కాగ (రికి కదం ప్రా )దియోగము, 

న్లో! శ్వదంష్టా )మాతులుంగాగ్ని నోభాంజనకరంజకమ్ ! 

శుక్లాశ్ళరీ హరం(శేష్టం మూ|త్ర కృచ్చ్రహరంపరమ్ | 

తౌ, ఏనుగపల్తేరు మూదీఫలము చ్మితేమాలము కెరుమునగ _కొనుగ వ్స్ని 

సమఫాగములుగ నుదకముతోనూరి సేవించిన కు కెళ్ళరి మూ తకృచ్చము హరించు, 

న్ a 

శ్లో! (సిద్ధరసార్ల వే] సింధువారనిశాదా ర్విదార యేన్టేఢధ్యశర్క 
రాః | నారి కేళాంబు నాపీతం తయోః కల్క_౧చతదుణమ్ 

క్యాథోవరుణమూలన్య తత్క_ లే నచ నంయుత; | 

పీతోనివారయేత్సద్య శృర్క_ రాశ్ళరి కామపి || 

తా, వావిలి పనపు (మౌనిపసఫు వీనిని సమభాగములుగ చూర్షముజేనీ సేవిం 

చినను లేక ఆ చూర్ణమును శుంకౌయ నీళ్ళతోనూరి కల్క_ముజేనీ (దాగినను లేక 

చెచూర్లమును కోల్కు_యుడేనీ వులిమిడి వేళ్ళ కహెయముతో జేర్చి (దాగినను శర్క_ రొ 

శృరిమాతకృచ్చ్రము తక్షదణమున హరించు, 

శో రసోమృగాతీ షత్రోళ్ణో ని శాతీళ్ల రజోన్నితః (| 

ప్రతీతఃప్రాతయత్యాశు దుస్తరాం శర్క_ రాళ్ళ నీమ్ | 

తా, పాపరాక రసములో పవఫు వుండూరము గలిపి (దాగిన (పబలమెన 

శర్క_రాళ్శ్ళరి శ్మీఘుముగ హరించు, 

శర్క_రాశ్శరికి హ్రొలాది వారము, 

శ్లో! తిలాపామార్లకదళి పానాశయవ నంభవవః | 
మెర; సేరారా విమా(తేణ శర్క_ రాస్వశ్చరీషుచ | 

, తశేశి అరటి మోదుగుయవలదంటు వీనిని సమభ గ తౌ, నున్వలవం యు ప్రత్త 

ములుగ శౌల్సి కారముశేని నా లనూ త్ర ముతో సేవించిన శళర్య_రాళ్ళరి హరించు. 
=) 

ఐక్ళరికి విభూది పటుకములు, 

నో] విమంపాహాణ ఛేదశ్స్చ తార స్పింథూత్లగోజలమ్ | 



మహరోగనిడాన లతమ.ణ చికి త్పాదయః, 479 

వటీఃకృ త్వాశ్శరీంహతి న్తరాతంపిబేదను | 

జయం క్యా వా జయాయావా తండులోదకసానతః ! 

అశ్శరీంహంతినొ చిత్రం మూ(తకృచ్చుంయహాద్భుతమ్! 

తా, అతలివన కొమ్మనపిండి వేళ్ళు యవమారము సెంభవలవణము వీనిని సమ 

భాగములుగ గోయ్బూత్రముతోనూరి మూ త్రబుశేనీ తక్క_లివేరునుగాని లేక కరక్కా 

యనుగాని బియ్యపుకడుగుతో నూరి యీ యనుపానముతోడ 7 దినములు సేవించిన 

అళ్ళరీ నూ తకృచృ్వము హరించు, 

అకశ్టరికి (తివికమ రసము, 

శ్లో! [నిత్వనాధీంమీ] తా మభన్హత్వ జాతీ శే పాచ్యంతుల్వే భృ 
పచెత్ | తక మంశుద్ధ సూతించగంధకంచనమంననుమ్। 

నిర్ణుండుంత్లే ద్రవై ర్శర్ల §ం దినంతేద్దోోళ ముద్ద రేత్. | ౫ దినై కం 

వాలుకాయం శ్రే శా చ్వంయోజ్యం ద్విగుంజకమ్ వీజపూర 

న్యమూలంతు నజలంచానుపాయయేత్ | రన స్రీ విక్ర మా 

నామ్నా 1 మాసె కంచాక్టురీపణుత్ | 

తా, తామభ స్మృమును 'వేకపాలలో వె చి కాచి డానికి సమముగ నెయ్యి 

బోనీపూక ము జేసీ పిదప తౌ వభ స్మమునకు సమముగ కుద్ధి జేసీ న రసము శుద్ధి జేసీనగ 0 

భకముగలిపి బావిలియాకు రసముతో 7 దినము మర్చించి యుంటచేన వాలుకాయం 

(తమునందునిచి ] దినము పాకముజేసి 2 గురిగింజలయెత్తును ] మాసము వరతుమౌ 

దీభల పుచేరు కపాయానుపానముతోడ చేవింపుచుండిన అశ్ళరి హరించు, 

అశ్నరీ దోగములతయందు పథ్యము. 

శ్లో [యాధవనిడా నే] కుళుణ్ణ ముద్ద నోధూవాజీర్ష శాఖీయ వా 

హీతాః। ధన్యామిహం తండులీయం జ్లీర్ణంకూక్నాండ కంసల 

మ్ | ఆర్ష్రకంయవళూకశ్చ పథ్యమక్గరి రోగినామ్!! 

తా, ఉలవకట్టు “పెసరకట్టు గోధుమలు (పాత బియ్యము యవలు నిర్ణ ల దేశ 

మున జనించు జంతుమాంసము చిట్లీకార ముదురుగుమ్ము శుకౌయ అల్లము యనమార 

ము ఇవి అళ్ళ రీరోగములయందు పధ్యక రంబులు, 

* యామెకం, 1 సీకతా చాళ్ళరీ (పణుత్. . 
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న్లో! (మశాంత శే] వ_స్తిర్విలేలో వమనంచ లంఘనం స్వేదోవగా 
హోవిచ వారిసేచనమ్ | యవాకుళు కశ్చ వు రాణశాల్యో 

మ ద్యానిధన్వాండజనం భవోరఫ।ః | పురాణకూశ్వాండఫలం 

చడూలోగోకంటకో వారుణశొకమార్ల్సకమ్ | పాపాణభే 
దోయవళూకవై ణవాః భి త్వానమాకన్ష ణ మశఎవామవి | 

ఏ తానిస ర్యాణి భవంతి నర్వచాము దేశ్చురీరోగనిపడి తాత్మ నామ్! 

తా, వ న్లీకర్శ విశేచనము వమనము లంఘనము చెమటతీయాట స్నానము 
శరీరము యె నీళ్ళు చిలకరించుట యవలువుల వలు ప్రాతబియ్యము మద్యము నిర్జల'దేళ 
మున జనించు జంతుమాౌంసరసమయు | పాత గుమ్ముడు కొయ చిల్లి కాకము పలేరువులిమి 

డికూర అల్లము కొండపిండి వేరు యవమారము -వదురు మొలక భేదించి మూ శ్రస్థాగము 

నందుండు తాయిని వెలిపరచుట యివి యెల్ల పుడు అళ్మరీకోగములయందు షాతకర 

ములని పధ్యవర్ష ములో జెప్పం బడి యున్న యది, 

అక రీరోగములయం దపథ(6ము, 

న్లో [మాధవనిడాశే] మూ (త్యశు[కన్యమలన్యరొ ధం విష్టంభి 

రూతు. గురుచబాన్న పానమ్! విరుద్ధ పానాశనమశ్శరీ వాన్స 
వర్ణ యెత్సతతంచ * (పమ త్తః | 

తా, మూత కుక మలవేగముల నడ్డగించుు మల బద్ధక రాన్న మును రూతు 
గల యన్న మును జడతే మగ లయన్న మును నేవించుట విరుదపా నాన్న ములను శేదిం 

చుట యివి ఆశ్మరీరోగములయం దపభ్యకరంబులగుటచే వానిని ముఖ్యముగ వర్ణింప 

వలయు, 

ఇలీ (కీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్థ (వసాద పారాచారభోగ విహార పారీణ 
నిడిమామిడి భగినత్సం(ప్రదాయ కారాధ్యు రామబేశిక శిప్య్యూల్తేమ 

నషిశ్ళి వాయ సత్సుత పవత కవితాచాతురీణ వై ద్యజన 

_ శినోభూపషణ నీలకండ కొట్టూరు బసవరాజ నామెధేయ 

(పణీత [కీ బనవరాజీయే ఆంధ తాత్సర్యనహి తే 
మేవామూ | శ్ర కృచ్చు) మా (తాఘాత అళ్మరీరోగన 

నిదానత త్చా ధ్యాసాధ్య చికిత్సానుపానపధ్యా 

పథ్య లత్నణ యుక్తం నవమ 

1పకరణమ్, 

if 



(శ్రీర స్తు, 

బసవ ల*జీయము, 

ఆం (ధ్ర ఆతాత్నర్య ము, 

--దశమ [పకర ణము, -- 

- FTA 

మజా దేవం ఏరమూపాతం శంకరం పర మేశ్యరమ్ [. 

దేవేశం కరుశాపాంగం జగపీశం మహంభచే॥ 

తా, నుహాదేవుడు విరూపాక్షంండు శంకరుడు కరుణారసయు క్ష మైన కళ్లూ 

దూఫుగలవాడు జగదీళశ్వరుడు నగు పర మేశ్యురుని నేను భజియిం చెద, 

శ్ర్రీనీలకంఠవంశాచ్లీ చం(దమా బనబాకా్టయః | 

+ మరాజీయ న వ్ | వమ్యామివృవరాజీయ మసాంవై ద్య దిఖామణిమ 

తా, నీలకంఠ వంశమనెడి శ్నీరసము[ చమునకు చందుడై బసవరాజు యని 

_నబడిన నేను వైద్యగంథములలో కడు శేస్టంబెన బనవరాజీయమను నీ 

ముయొక డస దశమ (పకరణము వచింపుచున్నాడోను. 

[గ వాణీరోగ నిదానాదులు, 

[మాధవనిదానే] అత్యాశ నాదజీశ్షా చ్చ వేగరోధాతిమైథు 

నాత్ | అతిసానేనివృ కేపి ప్యాహీ తాహార నేవనాణ్ | అగ్ని. 

మాంద్యంభ వే! కైన [గహణీనంభవోనృణామ్ | సామపక్వంన 

ర! కృంవాముహుర్చ ద్ఞ్దంముహుర్ల /వమ్ | సగంధం[నవ తేమి (శ్ర 

మాలస్యంశతృడ్బలతుయః | - చిరాబ్భు _కృన్యపాకళ్చ (గహణే 

పూర్ణలతుణమ్! 

తా, మిక్కు_టముగ భుజించుట అన్నము జీర్ణము గాకుండుట మూూతీమును 

చుటమికక్కటముగ క్రీ సంభోగము సేయుట అతిసారము నివృ త్రించినతోడ నే 
(మ్ 

కరభోజనముల చేవించుట ఈ కెరణమువలన అగ్ని మాంద్యయుజనిం చి గహణీ 

16 
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రోగము గలుగంజేయు అన్నము కొంతపక్వం కొంఠ పక్యము గాక మలముతీోగ 

లశీగాని మలర కమతో గలనీగాని పలుమారు బద్ధక ముగ గాని (దవముగగాని దు 

ర్షంధథముగ గాని మిశ్రనుముగ గాని వెడలుట, ఆల స్యముదప్పి బలతోయము భుజించిన 

యన్నము దీర, కౌలముపోద పాకము చెందుట అను నీలక్షణంబులు గలిగిన (గహాణి 
షు 

రోగము జనించునని తకెలియువలయు, 

వాత [గహణి లధుణము, 

అర్య జ ల 
న్లో! [సిద్ధవిద్యాభూాః] కంఠశోవశ్చహృల్సీడా తృ స్టా కాసవిహు 

చిశే! అన్నే జీ నేన దాధ్యానం భు శ్తేరుగ్యంటు. జేభ వేక్ | చిరా 

ద్దు ఖం(ద్రవంశుష్క_ంతన్యామంశబ్ద ఫేనవల్ | పునః ఫునస్స జే 

లే _ ఆస జ్ 

ద్వర్చః కానశ్వానమజీర్ల తా | (గవాణీ వాతేజాశేయా ద్ప 

నెస్తా ముపాచశేత్ | 

శా, కంఠము శోషీంచుట హృదయపీడ డప్పి దగ్గు విషూచిగలునట అన్న 

ము జీర్ణ ముగాకుండున పుడు భుజించుటయం దిచ్చిగలుగుట గజ్జలలో చేదనగలుపట 

మలము దవముగ శుమ్బు_ముగ ఆల్పముగ ఆమయు క్తముగ శబ్దము నుటుగు అనువాని 

యు క్షమగ సావకౌళము మోద వీడతో నాడి పలుమారువెడలుట కౌసము శాషాసము 

ఆజీర్ణముగలుగుట ఈ లశ్న్వణములుగలది వాత గ్గహణియని తెలియనలయు, దీనియం 

దగ్ని దీపనమును గలుగం జేసెడి చికిత్సలం చేయవల యు, 

మైత్వగ్రహణి లవణము, 

న్లో! పూ త్యామ్రోధారహృత్క_౦ఠ జాహా స్త టా ఏనరుక్ష్కమా॥ 

అజీర్ణ ంపేతనీలాభంపిత్తా దై ( * (సవతి(దవమ్ | 

నమయీ। చేచ మత్క్వాభ్రః పిత్త శ్రాంచ (పవాహికామ్ | 

మధురై కీతశై క్ష)వై ౪ ర్నాలిరూశైరుపాచశేత్ ॥ 

తా, దుర్దంధముగ పులిత్రేనుపులు వచ్చుట అొమ్ముకుతి క ఆనువాని యంద 
మండుట దప్పి శ్వాసము, (శ్రమ అజీర్ణ ముగలుగుట మలము పచ్చగ నల్ల గ దవము: 

రగ 

"వెడలుట ఈ లత ణములుగలది వైళ్యగవాణీయని "తెలియవలయు, దీనియందువమ; 

శ సార్య లేదవమ్, 



(గ హణీరోగనిదాన లక్షణ చికిత్సాదయః, 488 

"లేచనకర కపాయముల నివ్వందగు, మజియు మదురము శీతలముగల చొవ్యములు క 

డురూవవిహినదవ్యములు ఆనువానిచే నుపచరింపవలయు, 

శోస్టు గ్రహణి లతుణము, 

శ్లో! (ఆయుర్వేదే] కాననిస్టవనంఛర్జిః మధురాన్యమరోచకమ్ | 

భిన్నామ లః నేప్మమి(శ్రంచ సార్య లేచ (ద్రపంజడం దుస్టో 

మధురడద్దారః 4 పీననకృకఫాదినే | అకృశస్యావి చార్భల్య 

మూాలగర్థంచ కఫాత్సకే | నేష్మ శేపంచ కర్ణాణిక_ర్తవ్యాణ్ 
బలాధితే | బలహీ నెనక_ర్తవ్యం దీవనై ౩ పాచనైక్తితమ్ | 

వతానివై ద్యనాధేన రోగి క్లేశ (వశళాంతయే! 

తౌ, న్న యుమియుట వమనంబగుట నోరు తీవిగనుండుట ఆరుచిగలుగుట 
మలముభిన్నం బై ఆమ్శశ్రే్మ యు క్షంజై యుదకమువలె (దవముగ జడము? వెడల్భుట 

వికొరముగ మధురముగ వోకరించలుకలుగుట పీవసగలుగుట శరీరము కృకింపకయే 

జౌర్చల్యము ఆలస్యము గలుగుట ఈలవృణములుగలది శేష్ట్మగహాణీయని "తెలియ 

వలయు, దీనియందు రోగికి బలముగలిగియు౦డిన పంచకర్మలను బలము లేకుండి న డ్రి 

పనపాచనకగ కర్మలను సేయుట హితకరంబు, అట్టగుటంజేనీ 'వె ద్యశేవ్ద్షలగువారు 

రోగళమ నార్థ ంబె పె జెప్పబడిన చికిత్సలం చేయవల యు, 

ద్వంద్వ (తిదోప. (గహాణి లశ్ణములు, 

య్. ఆ లి శ్లో! మిథ్రి తేద్వంద్వజూ జ్లేయా (త్రివో పేనర్వరూవిణీ | 

తౌ వాత పి'తౌది ద్వంద్వలతుణములంగలది ద్వంద్వ గహ ణీయనియు వాతో పీ 

త్తశేప్మలక్నణములంగలది (తిదోష గహాణియనియు తెలియవలయు (యిపీ యసా 

ధ్యములు) 

ఆమవాతగవాణే లకు ఆము, 

కపార్నా గ్ష_ర్తికాయన్య గళజ్ఞలఘటధ్వని:ః | 

టీయం(కా త్పశబ్దం మంద వేదనమ్ | 

శ్రేష్మసంసృష్ట్రగురువర్చః (ప్రవర్హనమ్ | 

హర్ష ఇమ్--అన గా శరీరము శిధిలంబగుట 3 ఊం డి 
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ద్వా త్తీ/ంశద్లి సాద్యాపి పమోన్మా ఫాచ్చ వానరాత్ | 

ఆమ।స్రావస్స ఫేనశ్చ న్నిస్ధంశుద్ధంఘనం (నవేత్ | 
దివాకోపోనిశౌశాంతి శువ్క_కంపాంగ కృద్భ చేత్ 
(గ్రహణీహ్యామవా లేన దుళ్చికి త్స్యాభిపగ్వ రై 8| 

తా, నేత్రములు మసకగ నుండుట ] సార్మ్వ్వముస శరీరము గదలక యుండు 

ట మలము వెడలుటకుముందు కడుపులో గడబిడయను శబ్ద్బముగలిగి కండతో 

గుమ్మరించునటుల శబ్దమగలదై కొంచెముగ చేవనగలచడై అధికముగ వెడలుట 82 

దినములకు గాని అపీళబ్బమువలన 10 దినములకు గాని లేక 15 డినములకుగాని లేక 

1 మాసమునకు గాని చకాౌరమువలన (పతిదినము గాని లేక రీ దినముల కొకనూరుగా 

ని ఆమము సుటుగుతోగూడి దట్టముగ నిర్మలముగి బిరుసుగా వెడలుట పగటియందు 

(బకోపించి రాతులయందు కాంతీజెందుట ఈలవమణములతో శరీర మెండివణుకు 

చుండిన అమవాత[గహణియని తెలియవలయు యిడి అసాఖ్యము (యిది వాతగ 

పహూజణీిలో నంతర్నావమును జెందియుండు 

(గ్రహణే భేదములు, 

ol పాల క ం A క్ట క్ల! నష్టాగ్నిహ్హపి తెడ్డోపెః పృథక్సరై్యశ్చతుర్విధా | 
(గహణ్యాలవణం తాసాం చికి త్సాచాతిసారవత్ i 

శా, వాత పీ త్త శేవ్ముయమలు (వ ల్యేకములుగ దుష్టంబు లై గాని లేక (త్రిదోష 

ములు దుష్టంబులై గాని జాఠరాగ్నిని జెరచి 4 విభ గహణుల గలుగం జేయు, వినిల 

తృణములను మే జెప్పంబడిన |పకారము తెలియవలయు, మణియు దీనియం చతిసార 

చికిత్సలే జేయవల యు, 

(గ్రహణికోగోహణార |క్రమము. 
న్లో [బావా శే (గహణత్వామబలోన్నిర్హి సశన్యగ్రహణీబలమ్ 

తన సదతిప్రయ ల్నేన వహ్ని మేవ (పదీపయేత్ | 

తా, అగ్ని దౌర్భల్యమవలన (గహతీ జనించు. (గహాణి యగ్నికి బలకరము 
"కానేరదు, (అనగా గంపాణివలన మిక్కు టముగ యిన్ని మౌంవ్యము గలుగటు) కౌ 
వున |గవాణినోగమున సర్వ్మపయత్నముల ేే  యన్ని దిపనమును! గలంగం జేయవల యు, 
(ద్వంద్వదోషములవలన జనించిన (గ హణుకా కష్ట సాభగ్గింబులు, (త్రిదోష గహాణులు 

అసాధ్యంబులు,) 
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తిసార నిదానము, 

క్ట! (చికిత్సాసారసిద్ధనం గ హే] ఏరుద్ధాతిగురుస్ని స్థ రూత్ స్టా 

.. ద్యశనాదలిః। అన్నింహత్యాతనాథోమై ఠతిసారః (వవ రతేః 

తా విరుద్ధప దా'ర్థములు కడుజడ కరప దార్థ ములు జిగటగల పదార్థములు భూ 

గల పదార్థములు వుష్ణకరప చార్థ ములు ఇుదలగపవానిని శేవించుటవకేన వాత-పె 

;శేష్మమలు (బెకోపి ము౦-చి జకళాన్నేం జెరచి అతీసారమును గలుగం జేయు, 

అతిసార శేదములు, 

న్దా॥ పక కన నమా సెస్తు వో యాలో కోకా దృయాదవి | 

వడి ధశై పవ బోద న్సన్య _నృన్యలతుణముచ్య తె | 

తా, వాతాతిసారను వీత్తాతిసారము _శేష్మాసారము సన్ని పా తాతిసారము 

కాతీసారము భయాతీసార అన ఆతీసారములు 6 విథంబులు, వాస లక్షణం 

'లవ్వయనిన---- 

వాతాఖిసార లవణము, 

నో (సిద్ధ నం|గ పూ] * అరుణంఖు నిలంరూతు వముల్పనుల్పం ము 

హుర్ఫుహుః | సామంనళూలశ బ్లశ్చ నారో" 5వాతాత్ప్సవర్త రే ॥ 

"లౌ, మలము యెొజ్జ్ఞ నై నుజుగుతోగరాడియుష్ష్ర యుగ జంక సమూల శోబ్బము ఆను 

'ని యు_క్ట ముగ పలుమాదు కొంచ కొంచముగ వెడలిన వాతౌతి సారమని తెలి 

వలయును, 

fu త్వాతినార లతుణము, 

[మాధవనిదానే] అరుణం హారితంపీతంసీల దుర్లంధసంయుతమ్ | 

నొరాలసనం తావ సాకాశ్చ 'తాపశ్చ కరవాద్ణెోాః | 

యూ శ గ్పాస్వుద వివా సాశ్చ వితాతీ సారలతుగామ్ || 

తౌ, మలము దుర్దంధ్యమెయొజ్ఞగ గాని లేక ఆసపసరు వర్షము” గాని 'లేకపస్త 

వర్ల ముగ “గాని బేళ నీలవర్ల యుగ గాని డలుట కలశ దీర తాపము ఆననమయునపొకము 

* వో ఆయణం ఫేనిలం గూ మల్చనుల్బంము హుర్ముహు॥ | 'సకృ దామంసరుి 

బె మారు జే హ్యూతిసార ర్య తే | యిట్లను పాఠాంతవము గలము 
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గలుగుట చేతులు కాళ్ళుముంకుట మూర్చ చమట దప్పి గలుగట ఈ అశత్యృణములు 

గలది పిత్తాతిసారమని "తెలియవల యు, 

శేష్మూతిసార లతుణము, 

సా నత లా కీ STE అద్య అప శో శుక్ల ంపాం[డంనత్ కఫంశోష్ణుణాతు వి(స్రంీతం పహృష్టరో 

మామనుహ్యః | 

తౌ, మలము తెల్లగ గట్టిగ కఫమికితముగ ఆమగంధయు క్రముగ చల్ల గచె 

డలుట రోమములు గగుర్బొడుచుట ఈ అతృుణములుగలది కఫాతిసారమని తెలి 

యవల యును, 

నన్ని పాతాతిసార అత్స ణము, 

న్లో వారావా స్నేహమాంసాంబు నదృశం నర్వరూపిణమ్ | 

కృచ్చ)సాధ్యమతీ సారం విద్యా స్టోవ(త్రయోద్భవమ్ | 

తా, మలము పంది కొవ్వుతో తుల్యముగ గాని లేక మౌంసముగడిగిన నీళ్ళవ 

లెగాని వేడలుటయే గాక మెజెప్పబడీన వాతౌది దోష లమణయు_క్షంఖె యుండిన 

సన్ని పొతౌలీ సారమని తెలియవలయు, (ఇదికష్ట్ర సాధ్యము, ) 

నోకాతిసార లతణము, 

న్లో [(ఆయుళేచే] శె స్తెర్నాచై శో చతోల్చాశనస్య'బ సరీ 
య లీ యాబై... ఇం 

షూ వెవపష్నామా విశ్వజంతోః | కోష్టంగ తాట భయే త్త 

న్యర క్షం తవ్చాధస్తాత్కాక ఇంతీనకారమ్ | నిర్ణ చ్చేద్వె 

విడ్విమి (శ్రంచ్యా విడ్యా నిర్ణంధంవా గంధవద్యాతిసారః | 

తా, ధన బంధు నాళనాదికములచే దుఃఖించుటవలన అన్నము హీన మెదాని 
వలన ధాతుకయశుగలవానియుక)... శరీరమునందలి యూష్మము నేతసాపానళా 

దులయందు వ్యాపించియుండు జలముతోడంగలసి కోష్టగతం బై జాఠరాగ్ని కి మాం 

ద్యమును గలుగంచజేసీ రక్తమును క్షోభ పరచి (క్షోభయన-గా రక్తమునందు వున దవ 
త్వములగలుగం జేసీ గురిగింజవ లె నెజ్బగనుండు రృక్టమును మలమ్మిశితముగ గాని (స 
వింపజేనిన శోకాతీసొర మని తెలియవలయు. ఇది వాతపి _త్రములవలన జనించునని 
ఆయు క్వేద చేర్ర్తలస వారందరు వచించెదరు. 
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కోకాతిసార కృచ్చ) సాధ్యత్వము. 

- న్లో శోకోత్సన్నో దుశ్చికితా ఎవ్రీ మూ[తంరగోగోవై దై వ్! కష్ట 

ఏష(ప్రదిష్టః! 

తా, శోకాలీ సొరమున శోకము శాంతీజెందుటకుముందు కెౌనధమువలన 

శాంతీగలుగనేరదు, అట్ల టం జేసీ దీనిని కష్టసాథ్యమని “వైద్యులు వచిం బెదరు, 

రకాతిసార లతుణము. 

5 w=) శో పి తకృ్ళంతి యదాత్వ్యర్గం (ద్రవ్యాణ్యశ్నాతివై త్య కే | 

తదోపజాయ తే భీక్షుం రకాతీ సారఉల్నణః॥ 
వో 0 జ 

తా, పీత్తాతీపారముగలిగి యుండునపుడు గాని లేక పీత్తాతిసార వూర్యల ఈ 

ణంబులు గలిగియుండున పుడు గాని (దవ్య పీ త్త తేనువులు మీక్కు..టముగ గాని లేళ 

యెల్ల పుడుగాని శేవించుటవలన బలిష్ట మైనరక్తాతిసారము జనించి పలుమారు వెడ 

లుట మఖియునది వాతాదిదోషములవలన యొబజుఫు నలుపు "మొదలగు వర్ణములు? 

వెడలునని కొందరు వచించెదరు (ఈరక్తౌ సారము నేడవదిగ నచించిన వట్ట్య 

సంఖ్యకు చాధకమునలుగు చానంజేన్ దీనిని పి త్రయ యొక్క. అవస్థా భేవమని జెప్పం 

దగియున్నది,) 
ఆముతి సార లతుణము, 

న్లో॥ అన్నా జీర్లాత్స్చ+(ద్రు తాః తమ్ భయంతః కోోపందోపాథాతు 

ఉప నంఘాక్ మలాంశ్చ | నానావర్ష నై కఫ స్పారయంతి శూలో 

“పీఠం ప.ష్ట మేవం వదంతి! 

తా, అన్నము జీర్ణ ము గాకుండుటవలన (త్రిదోపషములు స్వమార్హ మును విడనా 

డికోప్టగతంబు లై మోభ నుగలుగ జేనీ రకాతీధాతుువులను ప్రురీషాదులను పలుమారు 

గుదద్యారమువలన నేక వర్ణములున (స్రవింపం జేయుచు గడుప్రును పశేషముగ నులి 

య ెట్టుచునుండునది ఆమారలీసారమనంబడు యిది 6 వ సంఖ్య గలదిననుం డు, 

శ్లో! (మూధవనిదానే] అతిసానేజ్వరేవైవ ర_క్తపి త్తేనృగామయే |! 
ఆదాన (ప్రతికుర్వీత వ్యాధి వేగోహీదు సరః ॥ 

తా అతిసారము జ్వరము రదక్షవి_ర్సోము -నేతరోగము యివి జనించునపుజే 

చికిత్స జేయంజనదు ఆటు జేసిన నవి|పబలంబు లై చికిత్సకనర్హ ంబులగు, 
ళం చ ఖ్ 

ఖ్ 
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అసాధ్యా తిసార లశుణములు. 

న్లో జురాతి సారశ్నోభాంలే భ్యయథాచ తథాత్షయే | దుర్చ 

లన్యవి శేపే.ణ "కాయీనంతావ పీడనమ్ | హ"నపాదాంగుళీ 

నంధె ప్రవృ ద్దిర్మూ (తని (గహ; | అధ్యానంచతృపా ఛర్థికవు 

రీపస్యాతి చోప్తతా | విశేషేణ నరంవృద్ధ ముష్పాతీసారి 

ణంత్యచిత్ [ 

తా, జ్వరము శోఫ వాపు మయము అనువాని యంతమున (గహణ్యతి సార 

ములు జనించినను లేక దుర్చలునికి (గహణ్యతీసారములు జనిం చినను లేక గ్రవాణ్య 

తీ సారములు గలిగి యుండిన ఫుడు శరీర తాపము చేతులు కాళ్ళు (వేళ్ళు సంధులు 

అనువానియందు చాపు మూత పతీబంధము కడుపుబ్బరము డప్పి వాంతి నులము వెడ 

లునప్రడు కడుమంట గలిగియుండినను లేక వృద్ధు నికి గహణ్యతి సారములు జనిం 

వినను లేక (గహాణ్యతి సౌారములు వుస్తముగ వెడలు చుండినను అసాధ్యంబుం అట్ల 

గుటవే వానిని వరి ంపవలయిును, 

క్ల [సిద్ధసారనంగ్రహే] మోద్రస్నేహమపియోర లోయపూయెవ 
మాంనకృత్ 1 నానావర్ణోత్స_టంపూతినకృన్కా_ ర్యేనసిధ్యతి॥ 

తా, తేనె స్నేవాము వుప్వు "నీరు వీయ మాంసయు అనువానితో తుల్యముగ 

గాని నానావర్ల యు _క్షంబె దుర్హంభమయుగ గాని మలమువెడలెడి (గవాణ్యతీశారములు 

అసాధ్యంబులు, 

న్లో మి[శంచ కృష్ణ వర్ణంచ బహువర్షంతు ర_క్షకమ్ | 

దుర్ల ధం జ్యరయు_క్షంచాప్య్ట సాధ్యమతిసాక కమ్! 

తె, మలము మిశ్రవర్ల ముగగాని కేక్ష నల్లగ గాని లేక నా నావిథవర్ష ములుగ 

గాని లేకర _క్షవర్లముగ గాని వెడటుట దుర్హ రధము వేసుట ఈ లక్న్షణములుగల అలీ 

సాగముతోడ జ్వరమునుగలిగియుండిన ఆసా ధ్యంబు, 

త్లో॥ (చింతామణా] ఏరండతైల వర్షంచ మాూాంనమాథీ.క దవా 

_న్తథా | న్యనపారంచదుర్గ:ధ మసాధ్యమతిసారకమ్ | 

కౌ, మలము ఆమదము మౌంసముగడిగిననీళ్ళు "తేనె అనునాని వర్ష ములతో 

సమౌనమె శబ్బయుక్ష్మమె వెడలుట నులము కడుదుర్దంథను వేసుట ఈ లక్షణములు 
గల యనతీసారము ఆసాధ్యంబు, 
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నో (ఆయున్వే బే] పకగజాంబనసంకాశంయకృత్సిండనిభంతేను | 

మృత టై లవసామజ్ఞా వేనవారపయోదధథి | మాంనభావనతో 

యాళభంకృష్ణం నిలారుణ[ప్రభమ్ | మేచకం కర్చురం స్నిస్ధం 

చం[దకోవగతంఘనమ్ | కుణపంమస్తులుంగా భం దుర్గంధం 

కుధితంబపహు | తృస్టూ దాహారు చి శ్వ్యానహి క్కా_ పార్మాాస్థికూ 

లినమ్ | సంమూర్భారతి సంమోహయు_క్తంపక్వు వలీగుడమ్ 
(పలాపయుక్రంచచభిషగ్వర్దయే దతిసారిణమ్ 1. 

తా, పండిన చేశేడు పండువర్లయుగ యకృత్చిండముతో సమానముగ (అన 

గాకల్లగ యెజ్ఞగ) నెయ్యి నూనె కొవ్వు మజ్జ * వేసవారము పాలం పెఅుగు మౌం 

సముగడిగిననీరు అనువాని వర్ణములుగలదిగ పితాతిసారమునందు దప్ప తక్కి నయతి 

సారములలో కెౌటుకవల నల్లగ నీలవర్ల ముగ యొజ్ఞగ మృదంగమునక్ వూసెడి కౌ 

టుకవలె నలు స్రకాయివర్ల మగ మెజయు చు పలువిథవర్ల ములు గలదిగధాతువులయొ 

క్కుచయురు (సవించుటవలన నెమలిఆక్క_లనో సమానమెన చాయగలదిగ గట్టిగ 

శవమువలె దుర్భంధముగ మ_సకమునందుండు చమురుతో తుల్యముగ కుళ్ళిపోయిన 

టుల దుర్లంభముగలదిగ నుండినడై. విశేషముగ మలము వెడలుట దప్పీ తాపము అన్న 

జ్వేషము వుబ్బసము యెక్కి_ళ్ళు (దక్కు శచముకలయాందు వోట్లు మనో మోహముగ 

లుగుట ేనియం దిచ్నలేకండుట యిం దియములకు మూహముగలుగుట గుదము చ 

ర చికొనియుండుట వదురుట ఈలక్షృణములుగల యతిసారరోగిని వైద్యుడు వర్ణింప 

వలయు, 

న్లో [మాధవనిదా వె] అసంవృత గుదంతుణం దురాభ్యాన ముప 

(దుతమ్ | గుదేపక్వేగతోప్మాణ మతిసారిణ ముల్చేజేత్ | 

తా, ఆసనము ఇర చికొ నియుండుట బలము క రీరవృద్ది లేకుండుట మిక్కు.ట 

ముగ కడుపుబ్బరము కోఫాద్యుప దవములుగలుగుట గుదపాకౌరంభకపి త్సీము గలిగి 
యుండునపుడు 'సగా శరీరము చల్ల గనుండుట లేక అగ్ని నష్ట మైెయుండుట ఈలమ 

ణములుగల యతీసారరోగిని వై ద్యుడు వర్ణి ంపవలయు, 

న్లో కోవంళూలం జరంత్భ ష్టూ శాన కాన మరోచకమ్ | 

* వేసవారమన మాంసమునందుండు నెముకలదీిని దంచి సై అగు పాలు 

మిరియాలు మయేలకులు వేనీ జేసెడి పదార్థము, | 
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9 ఛర్షిమూర్చాంచ హిక్కా.౦ద దృష్ట్వాతీసారిణంత్య జేత్ | 

తా, వాపు కూల జ్వరము దప్పిశ్వాసము దగ్గు అన్న ద్వేషము వాంలీమార్భ 

యెక్కి_ళ్ళుగల యతిషార రోగిని వర్శి ంపవలయు, 

న్లో! జ్యానళూల పిపాసార్తం శ్రీణంజ్వురని వీడితమ్ | 

విశేసేణనరంవృద్ద్ధ మతిసానో వినాశయీత్ ॥ 

శా, శ్వాసము కూల దప్పి గలవానికీ నత్యక్షుయము గలవానికి జ్వరమువల॥] 

కడుపీడితుడుగనుండువానికి వృగ్ధనికి ఆతిసారము జనీం చినవారలు మృతి కెంచెదరో. 

తి ఖో - వ్ ల ల న్లో [సిద్ధ సార సరగ వా] ద్వ్యిథాస ర్వాలి సారశ్చ స్వాదామః పక్వ 

ఇత్యపి | మజ్జ తేచననృత్తో యేపక్యంళత త్త్సవ తేంభసి! 

శా, ఆమ పక్వాతీసారయమవలన అతిసాగనము 2 విధంబుల్కు అందానూతీ 

సారమున మలమును నీళ్ళ లో వేసిన మునుంస్కు ఇది ఆసాధ్యయు పక్వొతిసారమున 

మలమును వుదకములో వేసీన తేలును, ఇది సాధ్యము, 

అతిసార సామాన్యోపచారము. 

లో తతా) డావమనం కార్యం లం-ఘనంచయథ్రాబలమ్ | 

లంఘీ తాయహితంపేయం తే కంనై. విశసాధితమ 

తా, ఆతిసారమునందు తొలుత వమనమునుసత్వానుగుణ్యముగ 'లంఘనవబను 

జేయిం చీ పిదప శొంక్రియు క్షముగ గాచబడిన చల్ల నుపొనము జేయిం చవలయు, 

(గసాణ్యతి సారోపచార విధి, 

శో (గహణ్యామతీ సౌ రేచాష్టు ఫేనంమా|[తవత్సు షేల్" | 

తా, గహణ్యతిసారరోగులను నల్ల మందు తల్లివలె బోషింపుచుండు గావున 

నల్ల మందు~లనీక యౌాషధమువలన నే (గబాణ్యతిసారముల వారెంపం జేయ జల రము, 

వాత[గహణికి బడ హవాముఖ రనము, 

న్లో [ఆయు ర్వే చే] శుద్ధ సూతం నమంగంధం మృత తామా+భ) 

టంకణమ్ ! సాము[దంచయవ తారంసర్హాసేంధపనాగరమ్ [_ 

అపామార్లవ్యచతూార3 పాలాశంవరుణద్వయమ్ | (ప్రత్యేకం 
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సూతతుల్యాంశంచుక్షి కామేన మర్ష యేత్ | హా_స్పిశుండ్యా 

(ద్రవై శ్పాప్నీ నుర్ష యి త్యాపచవేల్ల ఘు | మూనుకం భకుయే 

న్నిత్యంరసోయంబడ ాముఖః పాఠాత్రీకటుపథ్యాగ్ని వారి 

బాబ్బ హతీద్యయమ్ | (ఫిమో శేందయవాజాజీతుల్యం లనణ 

పుచకమ్ | ఆరనాళై * ఫిజేచ్చాను వాతోశ్లాం (గహాణీం 

జయ్త్ | 

తౌ, శుద్ధి చేసినరసము శుద్ధి చేసీ న గంఖభకమయు తొ మభస్తయ ఆభ కభ'స్మయ 

)కణతూరము సము దవలణయు యవమోరము స్య కారము సెంధవలవనణయ శొంఠి 

క్రశేణుకారయు మోధుళ వారము న్రలిమిడి పాఫ్టర వీనిని సమభానగములుగ ఖల్వము 
కనునిపవి వులిచింతరసణుతో 1 దినము హా స్పికుడిరసముతో ] దినము మర్షించి ల 
పుటంబిడి నూషమెత్తును శిరుబొద్ది (తికటుకములు కరక్కాయ చిత్రయాలము 
రక పాల పవిన్నములక "పెద్దములక స్త కూరము యవమారము టఉంకణమారము కొడి 

సాలజూడికాయ షంచలనణములు అనువానిని సమభాగములుగ కలితోనూరి ఈ 
నుపానముతోడ సేవించిన వాత (గవాణి హరించు. 

వాత గహాణికి వ[జకవాట రసము, 

ఫ్లో! [(మూాధవనిదానే] మృతసూతాభ9కం గంథం యనమోెరంన 

టంకణమ్ | అన్ని మంథంహచాంకుర్యా త్పూతతుల్యాని మా 

న్సుధీః। తతోజయంతీజంబీర భృంగ(చావై గి మర్ష మత్ | 

[తివానరంతతోగోళం కృ త్యానంకోహ్యధార యేల్. | లోహా 

పా(తేశరావంచ దతో్వోపరి విముుదయేత్ ! ఆథోవహ్ని్౨ 

శనైః కుర్యా ద్యామూార్గంతతజణద్ధ రేత్. | రనతుల్యా మతివి 

షాం దద్యానోోదరనంతథా | కపిర్గవిజయా[చానై ర్భానయే 

త్స _ప్తథాప్పథక్ | ధాతకీం్యద యవాముస్తా లో(ధ|పతివిషా 

మృతాః | ఏతద్ద) వై 'ర్భోవయిక్వాదినై కంచవిశోహయేతీ | 

రసోవ(జ కవాటాఖోర్టిమా పైకం మధువాలిహేత్ | వహ్నిం 
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సుంద్ విడంపిల్వం లవణంచూర యేత్పమమ్ | పిబెదుష్టాం 
వా 

బునావాను * వాతజాం (గహణేంజయ్త్ | 

త్తా, రసభస్మము అభకభస్మము శుద్ధి జేనీన గంధకము యవతారము టంకణ 

మారము కూర నెల్లి వస వీనిని సమణభాగములుగ ఖల్యములోేనుని చిత క్కడ నిమ్మ పం 

డు గుంటగఅగ రాకు అనువాని రసములతో 8 దినములు మర్దించి ముద్ద జేసీ యెండిం 

చియినుపగిన్నె లోనువిశి దానిపై మూకుడుమూనీ -కీలమన్ను బేపనముజేసీ మందా 

గ్నతో క్లే రూూమువరకు మెల్లన వండి సాంగశీతలమునదిని మరల ఖల్వములోనుని చి 

రసభ న్మ్మ్పపమౌణము ఆతివసను బూరుగబంకను గలిపి వెలగ గంజావియాకు అనువా 

నిరసములతో 7 మార్లు (పత్యేక [పత్యేకములుగా ఫెౌవనలుజేని పివప ఆరెపువ్వు 

కొడిసెపాల తుంగముస్తై లు నొద్దుళ అతివస తివ్పతీ? అనువాని రసములతో (ప 

క్యేక ప్ర త్యేకముగ నొక్కొకదినము భావనజేని యెండించి మాష పమౌణమును తే 

నితో సేవించి వెంబడిగ చిత యాలము కొంకి వాయు విడంగములు మాడు బెరడు 

మై ంథవలవణము ఆనువానిని సమభాగములుగ |గహపీంచి వుస్లోదకముతో నూరి (తౌ 

గిన వాత గవాణి నశించు. 

చి క్య(గ వాణికి చి తాంబర రనము, 

న్లో [రసర త్నాక శే] శుద్ధ సూతం మృుతంచాభ/ం గంధకం నుర్ష 

యేత్సమమ్ | లోహపా(లే భృ తా భర్తే క్షణం మృద్వగ్ని 

నాపచేత్ | వాలయేల్లోహ దండేన తవ తార్య పఏీభావ 

యేత్ | |త్రిడినంజీరక క్యాభ్రై ర్యా ప్రైకంఛ యత్పదా గ 
హణీ శాంతిమా యాతి సరోోపద)వసంయుతా | రనచి(తాం 
బరోనామ [గహణీగవా హృన్థుతః ! నమయమేదనుపాచేనా 
ప్యామళూలం [పవాప్*కామ్॥ 

తా, కుద్ధి జేసినర సము అభ్ళికభస ము శుద్ధి జే నీన గంధకము వీనిని నమఫాగ 

ములుగ ఖల్వములో నునిచి మర్దించి నెయ్యిబూసిన యినుపగిన్నె లో నునిచి మృద్వ 

గ్నిని ] క్షణయువండి యినుప కాడతో బాగుగ గలెయ బెట్టి గిం చిజీలకజ్లక పాయముతొ 
- దై 

2 దినములు భావనకేసీ మౌహష్మపనూణమును యెల్ల పుడుచేవింపుచుండిన సర్యోప ద్వ 

వ! సర్వేజాం, 
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గోేనాడియుండు పి గహణి హరించు, వాటియు వీరము అనుపాన బిశేష 

అన ఆనుకూల (పవాహిక ఆనువానిని సగా హారింపం జేయు, 

సేవ ప్ప గవహణి కి అర్క._లో శేశ్యర రసము, 

‘| శుద్ధ సూతం పలంమర్ల స మర్క_ శీల లైర్చినావథి | ద్విపలంగం 

ధకచచాధ మసహోశంఖుం పలాష్ట్ర కమ్ | ద్గయంవహ్న రస 

' ‘ry tr ద? a ర్భావ్యం శొహ్వుం వవ్యుం దిన్నతయమ్ | మేళయెత్చూర్య 

సూ తేన సర్వార్థం టంకణంతీ పేత్' | అర్క_శీకై.ః వునస్స 

ర్భం యామైకం మర్హణుద్ద ృఢకు! తచ్చుష్క ౦చ నివేశ్యాథ 

భాండరు ధా ప్రకుపచేత్ | చతుర్దుంజామితంఖా టే స్నరీ 

చాశ్వేన నంయుతమ్ 1 అర్మలో కేశ్వరోనామ (గ్రవాణేరో 

గగాశకః | చేయం దవా దనంపథ్యం ఏజ మాసగుడంనిశి | 

సిన రసముకు ఖల్వములోనునిచి జీ జిన్రేడుపాలతొ 

లు శుద్ది చేసినగంధకమును ర పలములు పేద్దకంఖము వము ప 

చే త్ స్ట డినయుబు భెవనకేనీ యెండించి లి డిన 

0 

మెంచి మరిం చియుని చిన మైరనముతోడం గలిపి అన్నిటికి సగం వెలిగార 
జేర్చి జిలేడుపాలతొో 1 రూము సౌాగుగ మర్చిం చి యెండౌనెండిం చికుండలలో. . 

౧౧ ఇ 

) చానిపపె -ఏీలమన్ను లేపనముజేనీ లఅఘుపుటంబిడి 4 గురిగింజల యొత్తును [పా 

ఏది జే 
లవ 

సము 

"లమున మిరియవుచూర్ణము నెయ్యి అనువాని య నుపొనముతోడను ర్మాతుల 

ఓ గంజావియాకు బెల్లము అనువాని యనుపానముతోవను ేవించిన శేష గ 

హరించు, దీనియందు పగ కియందుబూ కే మన్నముశు భుబింపవలయు, 

తివోవై తికి కుటజాద్యవ లేహ్యము, 

_ dw x5 సంక ఉననత ఏ బర = 
చికి త్వానార నద్దనః గ షొ] కుట జత్వీక్సృలకె తెం జ లేవ్ భా 

విపాచయేణ్ | అషభాగావశోవంతు కపాయమవతారయే 

ప త్ | వస్త్రపూతంఫునః క్వాథం పచేల్లేవాత్వయాగతమ్! భ 
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లాత కవిఢం గా నలక టు x (తిఫలాంతధా | రసాంజనంచిత) 

కంచ కుటజన్య ఘబానచ | వచామతివిపాంబెల్వం ప్రత్యే 

కొంచ సలంపలమ్ | త/ంశత్పలంగుడంచై న చూర్ణ కృత్య న్ా 

పయత్ | మధున౩కుడనందద్యా ద్ధ్య ద ఎ తన్యకుడవంతథా | లే 

హోయం శే శవయత్య కో ( యన్యరక్త నముద్భవమ్ | వాపికం 
నాను 

పై ల్తికంచైవ శ్లేమ్మికంసాల్ని హలికమ్ ఊేచదుర్నామ జా 

రాసాక. నరా వ్నాశయతన్షపి! ఆమి వమతీసారం పాండు 
కు స (యా దో గరా క భా 

రోగ మనోచకమ్ | x) వాణీమూ _రృవంకార్శ గ్ర శయధథుం 

కామిలామవీ | అకుపానం ఘృతందడ్యా న్రభుతక్యంజలంప 

యః | అశేకరోగ నాశాయ శౌాటజో తేహ ఉచ్య శే. 

తా, 100 పలముల కొడి జ సడౌక్ళ_దం-ది యందు (దోణ|పమాణము నీళ్ళుబోనీ 

యహైవ శేషయుగ కషా యముకా చి వడియనగట్ట మరల దానిని చిక్క_గ కా-చిఅందుశుద్ధి 

హన జీడిగింజల్లు వాయువిచంగము లు న | లెకటుకయులు (బిఫలములు తసొంజనము చీ 

గాలము కొడిసి పంథు వస ఆతీవస.మానేకు బెరడు అనువాని చూర్ణము దిను 

స వికె కసలము చెల్లీ య ఏ0 పలములు తేనెకుడువము నెయ్యికుడు వముగలివీలే 

PY కగముగావండి 4 మాడలరమెత్తు ను శేవింప్రచుండిన రక్తొర్శస్సు వాత పీ లే 

షు సన్ని పొతయుల వలన జనించిన మాల కోగమలు చూూలడోగమువలన జనించిన 

తదిశరరోగయులు ఆవ్షాప త్రయ ఆచతిసాగము పాండువు అరుచి (గహణి రజస్పంబం 

ధముల వలన ఇజనిం చినహోగక ములు కృళత్వము వాప్రుకౌమిల హరించు, మణియుదీనిని 

నెయ్యి "తేనె ముజ్జగ వృువక ము పాలు అనుచాని యనుపానములతోడ సేవించిన తది 

క్ జర్వకోగమాలు పారించు, 

అమవాతగ) వాణికి గ) హణ్యాంకుశ రనము, 

శ్లో] (మతాంత కే] శుద్ద మూతంన మంగంధం సూ ౭- -ర్ధం తక్ 

భ్ర)కమ్। ము న్ ఇేన్నాతులుంగాన్ని; న చ హ్యంకోమ్యం చస శ్ర 

* హారిత్రకా En భా ర. భా గ వామచ్యా గాన్స్యృర్యిఫీతేన్ట 

(తీఫలేయం (డకీ ర్తి తౌ! అనగా కరక్కాయలు తీ భాగములు ప్రుసిరిక న 22 భా 

గములు తానికాయ 6 భానములు చేరిన (తీఫలము లనం బకుననుట, ౯? 
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(త్యూపణంనీలి కామాలం దుత్తూరన్య చబిజకమ్ (ప్రత్యేకం 

సూతతుల్యం స్యా త్సర్వంత డ(జయా[దమవై 8 | శే శాపరాజి 

తాకన్యామత్స్యాతీ కాకమా శీ కా | ఆర్ష )కంపర్పటీవహ్నీ 

రునలీ చరుదంతి కా (దనైర్సి న(తయం భావ్యంహూపనూ త్రం 

చభలయేత్. | (గహోణ్యంకుళ కొనామ్నా సాస్టనాథ్యం కావ 

సాథ' యత్ | ద్విపలంబీరక క్యాథ హ్యూనుపాసం చ పాయ యేత్ శ 

త శుద్ధి జేసి శ రను కుద్ధి చేసీన గంధకము యివి దినుసు కొకొ_క భాగము 

ఎఅభ్రకభ'స్మము శ్రీ భాగము యిటుల వాని నెల్ల ఖల్వములో నునిచి మాదీ ఫలరగము 

తొ 7 మార్లు వర్షించి 7 మాళ్చెండించి అందు! తీకటుకములు నీలి వేళ్ళు వు మై త్త విత్తు 

లు అనువాని చూళ్ట యును దినుసు కొక్కొజకభాగముచొప్పున గలిపి గంజూవియాకు 

లెల్ల గం కున కటుజణంగ పొన్నగంటి కొ-దియాకు జల్ల ము పర్పాటక ము -చితమూ 

లము "నేల తాతడ్డఖు రుడంతి అనువాని రసములతొ తి డిన ములుభావనజేనీ మొమ 

(పమాణమును షి ఎఖి[సుల జీలక జ్ర కపూయానుపొనముతోడ శేవిం చిన అసాధ్య గవాణి 

హరించు, 
ఆవుకుఠాద రనము, 

న్లో! [సిందూరమణిదర్ప గో) జాబీఫలం|త్రికటుకం టఉంకణం రన 

గంధగమ్ | ని ర్యానంవత్పవాభంచ ముస్తాకటజ ; చ్మితకమ్। 

వరాచఛాతి విపారోచ నిర్యాన మారరావుఠమ్ | నర్యంనం 

మర్ష్యవిజయాన్వర సేనదిన (తయమ్ | వల్ల్యవమాణ వటికాం .. 

శుంఠీదా) వానుపానతః | ఆవభూలవాతీసారం గహణీంచ 

— Aer ~ PRY ఇషా అ రి చిగంతనామ్। పపుఆమకుతారాఖ్యోోరన స్తై /లొ క్యపూజితః॥ 

ర్ు . బం "శౌ యను 

గ్ 
బకాయి 

గంధకము కుడి జేసిన నల వొంచు 
య op 

మూలము |తీఫలములు ఆమీశ రశ బంక యవతూరము చేతీలోపాంగీఠ చిన యిం 

కటుకములు కేల్చిన వెలి గారముకుద్ధి జేసినర సముకుద్ధి జేసిన 

న ద్ధి జేనిస వననాఖీ తుంగముస్తెలు కొ డిసెపాల చత ణ్ 

న 

గువవీనిని సనుభాగములుగ సావు లో నునిచి గంజావియాకుకనముతో తి దినములు 

మర్తించి వల్ల (పమాణము మాతలు సే శొంఠి కహాయానుపొాొనముతొ చేపించిన అను. 

కూల అతిసారము చిరకాలముగనుండు (గ్రహణి హరించు, ఈఆమకుళార భళి 

(తీలోకములయందు (ోోష్ణంటై నడిగ నున్న యడి, 
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(గహాణులకు ఈనంద రసము, 

శ్లో [చర కే] జాలీఫలంహీంగపళ మైంధవంచ వరాటశుంఠీ విష 

శసేంముబిజం | నపిప్పలీకంవటి కాం (పకు ర్యాద్దుత్తూర మూలస్య 

ర సేనమర్ష్యమ్ | గుంజాప)మా ణంజఠ రామయన్నుం నిహంతి 

వాతంక ఫళూలకంచ। ఆమాతిసారం గ )హణేవికారంనిహంతి 
శువ్కు_ంసితయాసమేతమ్ ! రసోయమానంద  ఇతిప)దిష్ట 

గ)హణేగదానాం యమపాణిదండః | 

తౌ, జాజికాయ కుది జేసీనయింగివీకము సెంథవలవణము గవ్వలభస్య ముకొ౦ 
థి 

రికుద్ధిజేసీన వసనాభి వుమై తవిత్తులు విప్పళ్ళు వీనిని సమఫాగములంగ ఖల్వములోనుని 

| చివుమై క్త వేళ్ళరనముతోొ మర్హిం చి, గురినింజురతే మూ త్రలుజేనీ పిడెనిండించి సేవించిన 

జఠరరోగము వాంతి కఫ కూలలు హారింను, మణియు దీనిని పంచదార యనుపాన 

ముతోడ సేవించిన ఆమాపిసారము గ్రహాణీ వికారము శరీర కొద్య్భ్వము హరించు: 

మజణియునిడి (గవాణుల్రకం యముని వండమువల చే భయంకర మె యుండు, 

శో వతాదిక గ్రహణ్యాంతు కవితా పకమిప్య'తే! 
00 వాటి కలై న 

ఫవాతో త్తరాయాంతు పాఠాతక )౨హ రీతకీ॥ 

శా, పెత్యోదేం ళహణుల పహారింపం జేయుటయందుకపితొప కంబును శేష 
ర 2 (ల థి లు య 

వాతొ కేక (గ హణులయందు పా శాత కహాకీతేకియును ోవ్హంబులు, 

వితాధిక గ )నాణికి కపిశాఫ్రకము. 
వాణి వ రు 

శ్లో! యవాసీవిప్పలీమూల చాతుస్తాతక నాగరమ్ | మరిచాగ్ని 

జలంజూాజి ధాన్య సౌవర్సలంనమమ్ ! ద్విగుణంజల కాంబజ్ఞా 

నమంగావర కాత్వుచమ్ | వృమాన్లుడాతకీకృష్ణా బిల్యదాడిమ 
దీవ్వకమ్! తి)గుణం వడ్లుణసితెం కపిశ్రావ గుణీకృతమ్! 
చూర్లాతి సారగహాణి కయగులా౯ా గళామయా౯ | 

* కానశ్యానాగ్ని నూంద్యార్శః కీనసారోచకంజరోః:త్ ॥ 

* కానశ్వాసా రు-వీహీక్కా_ః కపిశ్థస్థ మిదం జయేత్ ॥ 

జ్ 
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లౌ ఓమము మోడి యేలకులు ఆకుషతీక దాచినిచెక్క నాగ సరయులు 

శొంఠి మిరియాలు చితమాఅము కరరు'బేరు జీలకజ్ఞ కొతి మెర్లు సౌవర్చలవణముయివి 

దినుసు కొత్కాక భాగము తుంగము స్టేలు శిరుబొద్ది మంజిష్టి అవంగపుచెక్క యివి 

దినుసుకు 2 భాగములు ఫులిచింత ఆరెఫువ్వు పిప్పళ్లు మా రేడు దానిమ్మ కాయఖురా 

సానివోమము యివి దినుసు యొకటింటికి 8 భాగములు పంచదార 6 భాగములు వె. 

లగ పండ్హుగుజ్ఞు ర భాగములు ఇటుల వని నెల్లడం చి చార ము జేసీ చేవిం చినఅతిసార 

ము (గహణిత్నయము గుల్ల ము కంఠరోగము కౌసశ్వ్యాసములు ఆగ్ని మాంద్యము మా 

ల వ్యాధి పీనన అరుచి హారించు, 

(గ్రహణులకు త(కాభయము. 

శ్లో! [మాధవనిడా నే] పాఠాకరంజయుగ్నాగ్ని శరపుంఖావున 

ర్నవా। కృష్పనింబ మహానింబ లశునం బర్భురంపచేత్ | ప్ప 

థ గ్హశపలం[దోణె జలేపాదానశేవీతమ్ | కాంనపా[త్రం దథి 

పటు (పస్థంద్విపస్థ కాంజికమ్ | శీ ప్త్వాతన్ముధ్యఖండాని కు 

థ్యాత్వక్చశ తద్భయమ్ | తద్వచ్చనాగరంలై లం ఘృ్తంచ 

కుడవద్యయమ్ సుసి ద్లే లేహ్య తాంయా లే య వానీజీరకద్య 

యమ్ | హీంగువ్యోషయనమైరం డ్భపలం చవిచూర్చి తమ్ | 

నమవాప్యతత. ఖాచదే త్తృేణాలోడ్యవాపి బేత్ | జయంత 

(శాభయాహంతి సకలాకా గ్రహణీగదాక్ | పడ్విధానప్య 

తీసారానజీర్లా౯ వివిభానవపి | అగ్ని మాంద్యంచ గుల్భుంచ 

భీ శుంవాన్యాన్న సంశయ || 

తా, శిరుబొడ్డి వేరు (కానుగ చెక్క నెమలి చెక్క చితమాలముములు వెంపలి 

వేరు గలిజేరువేరు కరివేపాకు పెద్ద మానువెక్కు వెల్లుల్లి వాయింట వీనిని దినుసుయు 

కటొంటికి 10 పలముల చొప్పున (గహించి దంచి (దోణప్రనూణము నీళ్ళు బోనీ 4 గ 

భాగము శేషించునటుల కపషాయముకాచి వడియగుట్టి అందు పెరుగు 1 ఆథఢకము 

భవలవణము ] (ప్రస్థము బియ్య పుకడుగు 2 (వస్థములు 200 కరక్కాయల బెరడి 

చూర్ణ్షము కరక యలకు సమముగ శొంఠి చూర్ణముగలిపి తెల్ల ఆవనూనె నెయి 

2 కుడవములువై చి మృద్వగ్నితో లేవ్యాపక్యముగకౌచి అందు వోమము జీలకజ్ఞ 
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నల్లజీలకజ్ట చరీరో పొంగించిన యింగుక (తీకోటుకయులు యవమారము ఆనుూబాని 

చూర్ష్యమును దినుసుకు ఓ పలముల చొప్పున గలిపి ] పాతలోనుని చి (పదిదినము క 

ర మెత్తును అనుపానరహితము గాగాని లేక చల్ల యొక్క యనుపానముతోడ గానిశే 
విం-చిన సర్వ్య్మగహాణులు 6 విధములైన అతిసారములు సర్యాజీర్ణయులు అగ్ని మాం 

ద్యము గుల్మము కీ ఘముగ పారించు, 

(గహణీ రోనోపవార విశేషము, 

శ్లో॥ దీపనియానినర్వాణి చూర్చారిష్టన్సు తానిచ | 
(పనిభజ్యయధావస్థం 'యోజయేద్ద్రహాణీగ బే! 

తా, దీపనకర సర్వచూర్లములు అరిస్టములు ఘృతములువీనిని (గహ ణీకోగ 
£3 లు ౮ 

ములయం దవస్టాంకర భీవయులెనెంిణింగి (బచోూగింపవలయు, 

సర్యాతి సారములకు పధ్యాది పటుకములు. 

శో [ఆయు ర్వే చే] పథ్యావిశ్వవునర్నవా గులికణాపూతీకయు 

గృృంరుషా | వారాపాటలికా కలాయకదళంవుంఖీ 'జలప 
బ్ ౭ క జో ఇ ఆర గ స్థకే | కా్టాభెపింగు దీప్యకంత్వతివి పావ్యోపం పలాద్ధం 

పృథక్ | శీ ప్థారమాతీ క పాద నూథకయుగం త|క్రంచ యో 

జ్యంతత:ః। తద్వదొోోజ్య పలాష్ట్రక ౦ చకుటజం షష్టింపీ పేచ్చా 

భయా; | చూర్చికృత్యఘృుతంసు యోజ్య కుడవం తద్భచ్చత 

లంథటీ కేల్ | తద న్నాగర మూర్త కేన నపాతం వాలంచ 

జాతీఫలం | మూారీచంచవలంవలం  సువిపచే త్సూగొ (పనా 

జావటీః | లిస్మాన్ని త్యమిమాం వటీంతుమధునా సర్యాతి 

సారాంజయ్ల్ | 

త, కరక్కాయ శొోొంకి గలిజేరు తంగేడు సిప్పళ్ళు నెమలి చెక్క. (కామ 

ఉజిబిలిక వేరు నేల తౌటిగడ్డలు కలికొట్టు పెన గాకు ములు వెంపలి వేళ్ళు వీనిని సమ 

కాగములుగదంచి (ప్రస్మ్రపమౌణ ముదకముబోసి-చిక్క_గ కషాయము కెచివడియగ ట్టి 

అంగు యింగవ వోవుము అలీవన (తీకటుకములు ఆనువాని మార్ష్మము దినుసుకు శే 

పలము తేసి కహాయమునకు శవ భాగము మజ్జిగ 2 అఆధఢకయులు కొడిసెచూర్మము 
' పలఅములు 60 కరక్కాయల చూర్మము నెయ్యి 1 కుడవము ఆవనూనె 1 కఘఘడవము 
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ఫొంఠిచూర్లము 1] కడవము వట్టి వేరు జాజికాయ మిరియాలు అనువాని చూర్ణ మును 

దినుసు కిొకొ_కపలము చొ ప్వన గలిపి పాకముజేనీ పోకలంత మాశ్రలుజేసి యం 

దొక దానిని తేనెతో జీవించిన సర్వాతిసారములు (గహణులు) హరించు. 

(గ హణులకు పూతీకాది యోగము, 

(సిద్దసం్యగ హె హీ) పూతీకళశరపుం ఖాగ్నిశుంరీచవ్య సునర్న వై శి 

బల్వముస్తాలుక కణామూల పాఠారసోనకైః | న_క్షమాల 

కళాజీణ వానై డర్య ము(ద్రకంటకై ః | క్యాథ మష్టానశే 

పంతు లవణంవమధితంతథా | ఛాన్యామ్లు నూఢ కంపథ్యా 

కతంసింధుప లాష్ట్రకమ్ | ఫునారసాంతంవిపచే ద్యాద శాహం 

విచక్ణః। సుదూర తై CR (పతీవాత్య ప్రత్యేకం కర ర సమ్మితం। 

త్భక్న[త్రవహ్నినో ్ టపాబ్ద పాఠాదిప్య కథాన్యశై ః | కర్కోోట 

హింగుళం వైలానిశాదిగతూర జీరకై ౩ | మోచాహో బర్బరీ 

దంతివచాగిందుక మైంధవైః | 'భకయే శ్పా/తరుష్థై య 
భుకాంతేచ మితాకనః | సర్వళూల (గహణ్యర్నో వహ్నీ 

మాంద్యమ రోచకమ్ | జాఠరం[కిమిజాలంచ పాండుగోగం 

కఫాత్శకమ్ | ఆవాహ శూలప్తీసాంచ హాంతీ చక్రోమివా 
సురా౯॥ 

తా, * చెనులిచెక్క_ ములువెంపలివేళ్ళు చితమాలము శొంఠి చెవ్యము గలి 

జేరువేకమాశేడు తుంగముసై లు తంగేడు అగరులు మోడి శిరుబొద్ది వెల్లుల్లి పాయలు 

(కౌనుగ చెక్క. సెద్దసరిజవేరు పెద్ద మాను చెక్క చేలములక' వీనిని సమభాగములుగ 

దంచి 1 మణుగు నీరుబోసి రి వ భాగముగ కహేయముకాచి వడి మగట్టీఅందు వుష్పు 

మజ్జిగ పులికడుగు అనునానిని దినుసు యొకటింటికి అఢక | పమాణము 100 కర క్క 

యల బెరడు ర పలములు సెంధవలవణము గలిపి 12 దినములు చిక్క_గవండి డిం చికొ 

నియందగు ఆకుష తిక చిత్రమాలము (తీకటుక ములు తుంగముస్తేలు. శిరుబొద్ది వోమ 

ము కొతి మెరు ఆకాకర యింగువ యేలకులు పసపు గర్భ కారము యవతారము జ్అఆ 

కల్లిబూరుగ బంక వాయింట “నేలదంచి వసముచ్చతుమికి మె ౦ధవలవణము అనువాగి 

చూర్త మును దినిసుకు కర క (ప్రమౌణముచొ ప్పృనగ లిపి 4 మాడల యెత్తును[పాతే కాః 

టు 

* ఇదే “నెమలడుగునెక్కు.. 



500 బనవరాజీయి - దశమ వకరణే 

మున సేవించి సీవప మితముగ యన్న యును భుజించిన సర్వహాలలు (గహణులు మూ 

లవ్యాధ్గులు అగ్నిమాంద్యము అవో-దకము వృనరమునందలి (కములు పాండువులు కప 

రోగము అనగా దస్ట్ర) అనాహము పార్శ్విహూల పీ హరోగయు వీనిని గోవిన్దుద కము 

అరుల నాశనయుజేయు భంగి? నాశనము చేయు, 

(గహణ్యతి సారములకు అగ్నికర్థవిధి. 

[శారీశే] శృణు దేవి ప్రవమ్యూమి చేవత్యం కథయన్మమే | 

అగ్భి వై ద్యమతః కార్యం వృంయిపా్యయతలోచ నే | 

ఇత్యా దే శెనమతిమా౯ దహేల్లోహశలాకయా | 

పీణాస్టి మూ లేశ_కాభంనా భేచ్చద్వ వంగు ళాదధ:ః! 

తౌ, పెయాపధములనేవనవలనగహణ్యతీ సారయులు నివ_ర్టింపకుండిన అగ్ని 

కర్మను జేయవలయునని ఈళ్వరుడు పార్వతి కు కవ బేశించినందున యినుప శలాకొన్వ 

గాల్సి ముడ్డిపూసయెముక కరుతువారల చకౌకొరయుగను బొడ్డుకు 2 (కోళ్ళ కంద, 

నడ్డముగను రతృనేయనలయు, (కూలబుట్టి గహాణ్యతీసారములు నివ_ర్దింపకుండిన 

బొడ్డుదిరుగు వార రష వేయవలయు, ఈ గ్ హుణ్యతే సార సా ధ్యాసాధ్యముల -నెలేంగి 

ఆందసాధ్యములగు వానిని వర్ణించి సాధ్యంబులగు వానికే చికిత్సం జేయవల యు.) 

వాతాపిసారమునకు కనకసుందర రసము 

శో! [మాధవనిదానే] శుద్ధ సూతం నమంగంథం వరీచం టంక 

-.. ణఇంకణా॥న్వర్ష బీజం నమ్ంమర రె రం భృంగి[చానై న్షి గ్గ్నార్డ్స కమ్! 

సూతతుల్యం విషం యోడ్యం రనఃకనకసుందర:ః | 

డే యంగుంజాద్వ్యయంహాంతి వాగౌతీసారమద్భుతమ్ | 

దధ్యన్నపదాళి యేశ్చథ్య మాడం వాధగవాందధి ॥ 

తా, శుద్ధి జేసిన రసము కుద్ధి జేనిన గంధకము మిరియాలు వెలిగారము వీప్ప 

సృృకద్ధి జేసిన పమెత్త తలిత్తులు కుడి జేసిన నాభి పనిని సమఫాగాములుగ ఖల్వములోను 

నిచి గుంటగలగరాస రసముతో 2 గయూములు మరి చీ 2 గరిగింజలం తేనీ మాత్రలు 

జేసీ యంవొకచానిని తేచి ప్ప్ప లితో సేవించి. వాతావిసారమ సావించు పథ్యము 

"ముక సెజుగ న్న మును గాని క ఆవు పెజటుగ న్నమును గాని భుజింపవలయుూ, 



(గహాణీరోగనిదాన లవణ చికిత్చాదయః, ద్ 01 

వాతాతిసార హితకర (ద్రవ్యములు, 

న్లో! ఛభంజీ శాల లిర కాన్స్, కసీళ్టేందాడిమూ న్యథ | 

నేస్టాటోబరీవాథ వ్నీరిణీవాకు చిశవా | 

తక్కారీవాబలీవై పాం బాలపశ్తా /ణివావునః | 

ప క్యానివ్యంజనా రాయ 'యూజయేదతిసారిణామ్॥ 

తా, భారంకెగి బూరుగ గుగ్గిలము వెలగ చాడెంబ విరిగి “టపాల చెట్టు 

భావంచి కరక తక్కు_డ వీని లేతయాకులనుగాని లేక ముదిరిన యాకులనుగాని య 

ధారోన్యముగ కూరగవండి భుజించుట నాతాతిసారమునందు హీతకరంబు. 

నర్వ(గ్రవాణ్వతి నారయులకు మృతసంజీవని రసము, 

శ్లో! (సిద్ధరసార్ల చే] కర్పూరం రనగంథక్రంచ దరదం తీకోద్భవం 
భన్తుకమ్ | 'కా'లేయేం[ద్రయ వాడ మోదహుత భున్చించాస్ట్రి 

కంథాతకీ | వలామూంసి లవంగ శాల్మలి మలం జూజీ ఫలం 

టంకణమ్ | నీకాసింధు భవం వివంనమమిదం ప్రత్యేకనిప్కా_ 

న్వితమ్ | స ర్వేపాం సదృశంచ _ బిల్వఫలకమ్ కాంతాభ) 

సిందూరకమ్ | సిందూరంచన ఫేన కంచతులితం - దుత్తూర 

వీజంఖ్నీపేత్ | భఛంగావతకకోకిలాత నహితం నర్వంచ 

చూస్రీకృతమ్ | దుత్తూరన్యరసేన _సంతేతమిదం సంమర్షయె 
ద్యామశమ్ | జంబిరన్యర సేన మ ర్జిత మీదంగుంజా [పనూ 

గావటీ | సేవ్యా చేన్గుధునాజయేద్భ్భశమిమం ర కాతిసారం 

పరమ్ | నర్వంచ(గహణేగ దేషు స హోజేప్యూమాతిసా రేషుచ 

తద్భన్న్మూల యు తాంశ్న్చ దు నరతరాక నానాతిసాఠా 

జయేత్ ॥ 

తా, కర్పూము శుద్ది జేసీ నర'సయు కుద్ది జేసిన గంధకము కుద్ది జేసిన యింగిలీకై 

ము ఇనుపభ సము కస్తూరిపసపు కొడిసెపాల అజా మోదము చిత్రమూలము చింత 

| 

గింజలు ఆరెనువ్వు యేలకులు జటామౌంసి లవంగములు ఇారుగబంక జాబికెయ 

"వెలిగారము సము దఫల పువిత్తులు సెంధవలవణము శుద్ధి చేనేన నాగి ఇవి దినుసు యొ 



క్ి బనవరాజీయే = దశమ ప్రకర రణే 

కటింటికి నీప్కు_పభాణమయు రంకన్నటక గమయు బూశేడుచేయు కౌంఠభన్మ ముఆ 
న ry చ వ గాం శన ల (భ కసించూరము రణనీందహార శా. గుద్ది చేసీ ల్లమందు క్లో సీన వ్రు మ క్త నిక్తులుకుద్ధి 

yo 

చేనీన సంజూ పయాకు సరు గొలిమి డిసీత్తులు ఆను భాని కార్ల యు ము ఇటుల ఫని నెల్ల ఖల్య 

ములో నుచి ఉమ్ము త్త వేళ్ళరస సముతో క కాము నిమ్మః ముండ్ల సముతో 1 రూము 

మర్దించి ౫౯7: *ల౦త్ మాత్రలుచేసీ యందొక దానిని తే ఇటో శీవించిన రకాతీసా 

రము సర్వ సాుబంిడ పూజా తిసాొక్తము ఆనూాతిసాహవముకూలతో గాడి అసాధ్యము 

ఇగ నుండు జజ ఫి ధాతిసౌరములు హాదిన దు, 

(గహణులకు మరీశఖ. వటుకము[ం, 

కో దుతూరమూాలజంకల్క_ం౦ నురీచాషగగమనతమ్ | గొ తాం లి ప్ 
దిమాఎ౨గుంజ ద్యయాంమా=_పెం తై లయున్పేవ యన్నరః | 

ద = ౮ 
వుల వేగం రుణ ద్వైత త్స “ంధయివోదధిమ్! 

తా, ఉమ్మెత్తవే్శ్లే కల%_మునకు సమముగ మిరియ పుచూరముగలిపి మరిం 
ఇచి రం ళం యు 

చి 2 సరిగింజల రొళ్తు మా(క్రలుకేని తెల ఆవనూనెతో. సేవించిన ““సముదయును శ్రీ 

రాములు వార ఫకట్టిన భంగి? (గహాణ్యతిసార ములు బంధొంచును, 

(గహ ఇ్యతినా శాదుబకు మదవారణ సింహారసనము. 

శ్లో [అయున్వే దే] సురభిపారద హీంగుళచిత్రకాణా గగనభిష్ట 
సుటంకణజాతికా౯ా | కనకబీజనుధోతివిపా కట్ముతయహలరీత 

సఛస్మసుదీప్య కాళ | గరళబిల్వక పిత్ణకిభింగ కాక నలదమో 

చక దాడీమభాతకీ ! జలద ఆాల్మృలి విచ్చయు తాక నమాక్ 

కనక సామ్యమ ఫవమిదందృఢ కమ్ | కనకష్మతర సై ౩ పరిమర్ష 

యన్మరిచమాన నటీమధునంయు తా | వినిహ కేద్దహ హూణీగద 

ముత్క_టం జ్వరయు తామ నతిం చవిషూచి కామ్ | అగ్ని 

మాంద్య మథశఈూలవిబంభకం గుల్చునూలమథ పాండుమమం 

దకమ్ | సరుఫ్ రామమతీవనముత్క_టం [గ్రహణి కామదవా 

తౌ, ది చే ్ర నా స న స్ న రసము శుద్ధి ఇ నీన యింగివీకము చి త్రమాలమను అభ్రక భస్మ 

లీగారము జాణికొయలు కుద్ధిచ సీన నుమ్మె త్త విత్తులు అతివస (తికటుక ర్త pth 9 Fh Pi 



(గహణీరోగనిడాన లతణ చికొత్సాదయః, ర్0ళ 

ములు కర క్కౌాయమసీ వోమము కుద్ది జేసిన నాభిమా రేడుగుజ్ఞు వెలగ చేచయు కొడిసకా 

యవటి వేరు అరటిదురప డాడింబకొ్య్హ ఆక౭పుప్వుతుంగముస్తెలు బూరుగబంక శు 

ర్ధిచే చేసిన నల్లమందు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి వు మ్మె త్తావరస సముతో 
మదికాొంచి మిరియపుగింజల౦ంత దూ త్రలు చేని "తనతో శేవిం చిన (సబల మైన (గహణు 

లు జ్యరముతో గూడి దుష్టముగనుండు విషూచి అన్నమాంద్యము శూల మల బద్ధము 

సర్వగుల్మకూలలు త్రీ వ్రమెన పాండుదోగములు దారుణమైన రక్ష (సొవముతొ్ గా 

డియుండు ఆమము వీనిని హూరింపంజేయం, 

నర్వ(గహణ్యతిసారములకు లోకనాభరనము, 

నో (సిద్దర సార్ల వే] శుద్ద? సూతంవిషంగంథంటంకణంలోవాభన 

కమ్ | జాతీఫంంధాతకీ చ వరాంగంచి[తమూలకమ్ | జీరకం 

నాగరంసింధు కూత వీజంసవీప్పలి!। మోభావిచ్ల ౧బిల్భ మజ్జా 
ముస్తాణాతివిపాప్ప భక్ | న_ప్పభాగమ ఫేనంచ సర్యతుల్యం 

మృ తా(భకమ్ | దుత్తూరత్వక్క_పా పూయ్ణ మద్ద తంయా 

వుమా[తకమ్ | బదారాడీ నమంఖాదే ద్యహ్నిదీ_ి వికరంపరం | 
అనుపా ననిశేపేణ|గహణీంచచిరంతనామ్ 1 సా జీర (ప్రశ 
మన మనుపానంచ నూశీ కమ్" 

తా, శుద్ధి చేసిన రసము శుద్ధి చే విన వసనాఖ్సి శంద్ధి జేసీ గంధకము వెలిగారము 

లాభ 'స్ముయు జా జికాయ ఆశకేప్యు అవంగ పు చెక్క చితమాలము జీలక జి నొం 

ఠి సెంధవలవణము మొమిడిపబ్బ పీవ ళ్ళు బూరుగబంక మా నేడుబచేసము తుంగము 

సెలు ఆతీవస యువి దినుసు కార్యక భగము రుద్ది జేసిన నల్ల మందు 7 భాగములు 

వీనికన్ని టికి సమము ఆభకభన్మము యిటుల వీని నెల్ల ఖల్వములోనుని చి నల్ల ఊ_మై 

త్త వేళ్ల పట్ట కహాయముతో 1 జాము మరికాంచి శేగుపండంత మాత్రలు జేసి అనుసా 

నవి శేషములతొ చేనిం చిన అగ్ని మాంద్యము చిర కౌలముగనుం డు సర్వ గహ హణులు అ 

తీసారములు) హరించు మణీ యు దీనిని తేనెతో జేవిం చిన సర్వాజ్ర్ణమలుహరిం చు.) 

కనకసుందర రసము, 

న్లో పిజ్దుళంమరి చంగంథంవిప్పలికంటణంవిషమ్ | కనకన్యచబీజాని 

నవమాంశం విజయా(ద్రవై *| మర్ష యే ద్యామనూ[త్రంతు చణ 
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మా (కానటీక కౌ! ఛతణేద్దుహణీంహంతిరన కనకసుందరంః | 
అన్ని మాంద్యంజ్యరంతీ| వ్రమతిసారంచనాశ యేత్ | దధ్యన్నం 
డాపయేత్స థం కథా త[కోదనంచ రేత్ || 

జేనిన యింగిలీకము మిరియాలు కుద్ధి చేసిన గంధకము పిప ప్పళ్ళు "వెలి 

నీన నాథ భుద్ది చేసిన వుమ్మె ర్త క్రనిత్తులో వీరిని సమభాగములుగ ఖల్వము 

లోేనునిచి గంజావియాకో క ముతో 1 జాము మదికొం-చి సెనగగిం జలంత మొత 
లుజేనీ సేవించిన ఆగ్ని మాంవ్వము తేనజ్వరము సర్వాతీ ,సారములు (గహాణులు 
వారించు, దీనియందు పెరుగు తేక మబజ్జిగయన్న మును భుజించుట పధ్యకరము 

(గహణేగజకేనరీ రనము, 

[(ఆయున్వే బే] పారదంవ్యోమగరళం హింగుళంసుర భిర్బలిః। 

ఆయసం టంకణంై వ ధూర్త రబీజం నవత్సకమ్ | వ్యోపా 

చి త్రకజాజీ చవయస్థ్టాదగ్ధ స భన్టుచ 1 అజామోదా (ప్రకివ్న్లి 

కం బేరాశ్సీత థై వచ కోపి పిళ్గబిల్వుమై శా "చమే తేచసమభాగినః | 

ఏతత్సమ మఫెనంచ దుత్తూగ రసమగ్షితం | వానరంమర్దిరం 

కల్క_మరీచన్య[పమానితః | మాశ్నీ కేణలి హేచేవంశుంఠీరన 

సన్ని తమ్ | జ్య రాతి సార్యగహాణి గుల్లుళూలను జీర్ణ కం | 

ర శాత సార (పదరం విషూాచీవాండురోగనుణ్. | దీపనంకురుతే 
తీవ (గహణీగజశేనర్॥ 

. కుద్ది జేసిన రనము ఆ్మభక భన్మము కుద్ధి చేసిన నాఖ్సి కుద్దిజే నిన యింగిలీక 

ము కుద్ది జేసి న గంధకము ఊక్కు_భస్థము అలిగారేయు గుద్ది జేసిన పుమ్మె త్త త విత్తులు కొ 

డిసెపిల సోటుకమలుచి క్ర యూలకు జూ బీ కె కరకో_యలమసే అజామోదము 

ఆతివస గచ్చవలుకులు నెలగపం్బేనము మాశేడు బేనము లేక నూగేడుపీంచెలు 

బూరుగబంక వీనిని సనుభాగములుగ చూర్షముచేసి ఖల్వములోనుని చి దానికి నమ 
ముగ కుద్ధి జేసిన నల్ల మందు గలిపి పుమ్మె త్త వేళ్ళరసముతో 1 దినము వుదికాం౦ ఛి. మిరి 

యపుగింజలంత మౌత్రలుజేసి యందొకడానిని త్రేసెకోగాని లేక కొంఠి నముతో 

గాని సేవించినజ్వరము అతి సారము (గహణులు గుల్మము శూల అజీర్ల ము రక్తాతీ 

సారము (పడరము విహాచిపాండువు వీనిని వారింపంశేని మిక్కు. టమ? అగ్ని దీపన 

మును గలుగం జేయు, 
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అపిసారాదులయందు పధ్యము, 

[మాధవనిదానే] పటోలకుటజాజూజీ చు|క్రి కాకదళీఫలమ్ | 
బల్వందధిచభాగ్యాశ్చ _తెలకై డర్యవా సుకమ్ ! 

ని దాకారంచశాకంచ కవిత్ణంతు వరీకనమ్ | 

అతిసాశే గహణ్వ్యాంవా రంభా వుష్వ్పంహితంవిదు | 

తా, పొట్లకాయ కొడిసాకౌయ జాజి కౌయ ప్రులిచింత అరటివండు మా నేడు 

కౌయ మేక "పెటుగు తెల్ల ఆవనూనె సెద్ద మానుచెక్క_ చకవర్షికూర నిద (కానుగ 

చిగుళ్ళు వెలగపండు కందికట్టు అరటిపువ్వు యివి (గహణ్యతి సారములయందు హీత 

కరంబు, 

అతి నారానులయం దపథ్యము, 

ల్లో తిలసిష్పా వకాశ్మాండ కరో_టకముపోదకీ | 

అలాబుకందసూవంచ మాంసంనుద్యం గపడంహిమమ్ | 

అవూాంబుపాన తాంబూలం స్నానంజూాగరనంగమమ్ | 

(గవాణీమ్యతిశేమ త్యాజ్వంమానం గురూణిచ! 

తా, నువ్వులు ఆనుములు గుమ్ము శు కౌయ కాకర కాౌయ బచ్చలికూర ఆను 

గ ప్రుకాయ కంచగడ్డపిండివంటకములు మౌంసము కల్లు బెల్లము శీతకరవ స్తువులు ఫు 

లుసు మిక్కు_టముగ నీరు దాగట తాంబూలము స్నానము జాగరణము (శ్ర్ర్రీసంగమము 

కోపము జడకరపదార్థములు వినిని గ హణ్యతీసారములయందు వబిజాంపవలయును, 

ఇతి కీ నీలకంఠ “రణారవింద తీర్భపసాద పారావార భోగ విహార పారీణ 

నిడిమామిడి భ భగినత్సం[ పదాం కారాధ్య రామ బేశిక శిప్యో త్తే తము 

నమళశ్శి వాయ సత్పుత్ర పవిత్ర కొవితాబాతు రీధురీణ వె ద్యజన 

శినోభూపణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామెధేయ 

(వణీత [శీ బసవరాజీయే ఆంధ తాత్పర్యసహి తే 

గ్రవాణ్యతి సారరోగని దాన త త్సాధ్యాసాథ్య 

చికి త్నానుపాన ప ధ్యాపథ్య లతృణయు క్షం 

దశమ (పకరణమ్, 



(న్తీర స్తు. 

బసవ'*జీయ ము, 

ఆంధ్ర తె "త్స ర్య ము, 

--వకాదళ ప్రకరణము. = 
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నో సంకరం నిర్మలా కారం ఇాలచం[ద కళాధరమ్ | 

స్టాణుంచోమాపతింశ రం భజేహం మల్లి కార్టునమ్! 

తా, నుఖకరుడు నిర్శల స్వరూ పుడు భాలచం|దక ళాౌధరుడు ఆచం చలుడు 

_ పార్వతీవల్ల భుడు శర్వుడు నగు మల్లి "కార్టునుని నేను భజిం చెదను, 

న్లో! (శ్రీసీలకంఠవంశాబ్లీ చందమా బనవాహరయః | 

వయ్యమి వృష రాజీయ మహంవై ద్య శ్రిలామణిమ్ | 

తౌ నీలకంఠ వంశమనెడి మీరసము[ద్రమునకు చందుతడై బసవరాజు యని 

పేర్కొనబడిన నేను వై చద్య్యగంథములలో కడు (గైేష్ట షంజెన బసవరాజీయమను నీ 

(గంఖము యొక్క... ఏకాదక్త (పకరణము వచింవుచున్నాడను, 

ఉదర నిదానము, 

శ్లో! [(ఆయుశ్వేడే] రోగాస్ప క్వేపిమంబేగ్నా సుతరాముదరాణిచ ! 

అజీన్షాన్టలి నై గానె షన్రాయం లే మలనంచయాల్ | 

తా, అగ్నిమాంద్యము (తిదోమజనితం బగుటచే సర్వరోగయులు జనిం చుటకు 
కౌరణంబుగనుండును, అందు వుదరవోగము ముఖ్యముగజనించును, మణియు ఆజీర్ణ 
ము మలినాన్నము అనగా విరుద్దాన్యశ నాదికములు మలసంచయమయ  (ఆనగా దోష 
పురీషహాముల సంచయము) అనువానివల నాడా వ్రవరకోగమయు జనించును. 

ఉదర నంపా? ప్పి, 

న్లో; రుధ్వాస్వేదాంబువాహీని దోపాస్పో తాంసినంచి తాః | 

(పాణాగ్న నానా స్పందూష్యు జనయం త్యుదరంనృ ణామ్ || 
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తొ. వాతొదిదోషములు స్వేదము వుదకము అనువానిని వహీంఫుచుండు 

(సోతస్స్పులయందు సం చితంబు లై వృద్ధిం జెంది ప్రకా వాయువు అగ్ని ఆసానవా యు 

వుఅనువానిని కడుచుష్టయు_క్రంబుగా జేసీ మనుజులకువుదర రోగమును గలుగం జేయును 

ఉదరగో౫ సామాన్య రూపము 

న్లో | ॥ స నొ! [మాధవనిడాశే] ఆధ్మానంగ ను నేశ క్రి ర్లౌర్చల్యదుర్భ లాగ్ని 

తా | శోథస్పదవమంగానాం నంగోవాతవురీసయోః | 
దాహ _స్తందాచన ర్వేషు జఠ రేషుభ వంతిహీ! 

తా, కడుపుబ్బుట నడుచుటకు శ క్లిలేసందుటు జౌర్చల్యము అగ్ని మాంద్య 

మువాొపు అంగములయందు గానిగులుగట పహాతము మలము బద్దగిం చుట తాపషముతం 
యు 

(దగలుగుట ఈ లక్షణములు సరోర్టదరముల యందు గలుగును, 

ఉదర సామాన్య లతణము,. 

శ్లో! (శారీశే] యేనశుష్యతిన ర్వాంగం జఠరంవర్ధ కేభృశమ్ | 
ఉదరంతంవిజాసీయా _త్తదష్ట్రవిధముచ్య తే | 

తౌ, సర్వాంగములు కృళించిమిక్కుటముగ కడుపుబ్బినవుదరరోగమని తెలి 

యవలయును, ఆ యుదరరోగములు రి విధంబులు, 

ఉదరరోగ విశేష లక్షణములు. 

జ ద ఆల వక రీ ఒధు శో [ఆయు ర్వేచే] వృధన్దో మైన్సను స్తెక్చస్లీ వాబద్ధతతోదనై | 

సగంభవంత్యుదరాణ్య పై శేపాంలింగంపృభక్ళ ణు | 

మతే మార్గ మధోేబద్ధ ముదకంతునమంతః | 

నాభేఃవ్లీ హోావామపా ర్చ్వే దోవణందోవలతుణమ్ | 

సాధ్యంప్లీ హం చై కదోపషం శెవంక్యాజ్యం చతుష్టయమ్ 

తా, చాతోదరము పిీళోదరము శ్లేప్యోదరయు (తిదోషోంరము క్షీ హోదరమ 

బద్ధోదరము క్షతోోడరము జతోదరమువలన వుదరరోగములు 8 విభంబులు వానిలక్షణ 

ముల (ప్ర త్యేకముగ వచించెద వినుము, బొడ్డుకు పెభాగమున జనించునది కృతోడక 

మనియు బొడ్డుకు | కిందిభాగమున జనించునది బదోదరమనియు బొడ్డుకు చుటూ 
యి p య్ టు 

జనించునది జలోదరమనియు బొడ్డు కెడను పార్ళ వ్రమువ జనించునది క్రీ పళోదర 
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మనియు వాతప్పిత్స శ్లేష్ముయులవలన జనించునవి దోన్నజోదరములనియు వాతవీ క్ర శే 

ప్ములక్షుణ యు_క్షంబి జనించునడె (తదోహాదరమని యు తెలియవలయు, అందు ప 

పశోదరము వాతపీ త్త శ్లేస్మోదరములు నీ నాలుగును సాధ్యంబులు తక్కి_నని నాలు 

గును అ సాధ్యంబులు, 

ఉదరరోగ సామాన్యచికిత్స. 

నో] [నిద్దర నార వే ఉద రాణిమలంధృ తా బహుశో శేచసంహీ 

తమ్ | లకునాదిక నేరండ తైలంత తై పశన్య తే! 

తొ, పజెప,బడిన రి యుదరములు మలాధిక్యమువల న జనించు అటగటం 
న a య 

జేసీ వానియందు తజుచుగ అకు నాడ్వ్యేరండ తె లమువలగ విశేచనము. చేయించుట, 

(పళ_సంబు, | 

వాతోదర. లతణము, 

శ్లో! (మతాంత రే) త త్రనాతోదశేకోఫః పాణిపన్నాభికువీవు | 
కుట_పార్శ్య్వోదర * కటినవ్వధంచకృశాంగతా | 
ముహుర్ముహుశృసంతాపో శుష్క కాసేనలక్షుయేత్. i 

తా, మాజేతులు మో గాళ్ళు నాభిసక్నీ అనువానియంకు. శోఫగలుగుటకక్నీ 
పార్ళ కములు కడుపు కటి పజేశము అనువానియందు సూరులతో భొడుచునటుల 
-వేదనగలుగుట శరీరము కృశించుట పలుమారు సంతాపము పాడిద్యప గలుగుట ఈ 

లకతణములుగలని వాతోదరమని తెలియవలయు, 

మైతోోదర అత్ ణము, 

న్లో! [నూధవనిదానే] జ్వరోమూ ర్భా చతృడ్షానూ  కటుకాన్యంచ 
జృంభణమ్। భ) మోతి సార స్వేదశ్చ పి తజోదరలతు ణమ్! 

తా, జ్వరము మూర్చ దప్పి తాపము గంఎగుట నోరు చేదుగనుండుట ఆవు 
లింతలు గలుగుట త బ్చిబ్బులాడుట అతిసారము వెముటగలు;సట ఈలవమణములు గలది 
వితోదరమని తెలియవల యు, 

శేప్ళోదర లశ్ుణము, 

శ్లో శ్వయథు కౌరవంని(దా కానని డాశ్చపాండుకృత్ 

ఈక దీప్పష్టరుక్సర్వ ఖేదన మ్, 
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5 5 wr ర్ట | ఉదరం స్తిమితంస్ని గ్గం శీతస్పర్శః కఫోద రే! 

తా, వాపుగలుగుట శరీరము జడగము నుండుట యెల్ల పుడు నిదురగలుగుట 

దగ్గ వుబ్బసము గలుగుట చర్మాదులు “తెల్ల గనుండుట కడుపు కదలక ముఅయు చుం 

డుట కడుపు దాకిన చల్ల గనుండుట ఈ లతమణములుగలది శ్రేమ్మాదరమని "తెతీయ 

వలయు 

నన్ని పాతోదర లవణము, 

[(మూధవసిదానే] (త్రిదోష లతనైైర్యు క్షం నన్ని పాతోదరం 
భవేత్. | దేళాంచపాండురంమూూ త మగ్నిరతణము_త్తమమ్! 

తౌ, వాత పిత్త శేషమ్మ లతుణంబులన్ని యుంగలది సన్ని పొతోదరనుని తెలి 

యవలయు, దానియందు శరీరము మూతము పాండువర్ణముగనుండు మజియు కో 

-గాస్స న్వేపీమం దేగ్న్నా సుతేరాముదరాణిచి” అను వచన |పశకౌరము వువరఘునకు 

మందాగ్నియే (పథానంబు, అట్లగటం జేసీ దీనియందు ముఖ్యముగ యగ్ని దీప్తి కర 

ములగు నౌషభముల నొసంగవల యు, 

_ జలోదర లతణము, 

[నూధవని'దా నే ఉదరంనజలంయన్య వర్ణ తెశ్వయుడిన్త థా 

హా _స్త్వపా బేక్సనత్యంచ స్యాజ్ఞభోదర లశణమ్॥ 

తా, ఉదరంబతయు జలయు_క్ల్షమె మిక్కు_టముగ ఇరుగుట బొడ్డువాచు 

టవేతులు కాళ్ళు కృశించుట ఈ లక్నణయఘలుగలది జలోదరమని తెలియవనలయు, 

రీ పకోదర లతణము, 

శ్లో! వీ ర్ భనోదరం కీ రయతోనిబోధ పిదావ హ్యాభివ్యందిర తస్య 

జ తో! | (ప్రరుష్టనుత్యర్థమన్పృక్కఫశ్చ ప్లీ హోభివృద్ధ్దింకు 
రుత; (పవృ షై" సృ హోల్డ మేతజ్జళరంవదంతి త దా్యామ 

పాళ్ళే స పరిన్లు ద్ధి మేతి | ఏ శెహతస్సీదతిచాతురో త్ర మంద 

జ్యారాగ్నీః క్ధవి పి త్తలింగై $| ఉప (నుతేః ఖీ ణఅబలోలీపాండుః 

శ హోేదరంసాథ్య మితిబు)వంతి॥ 
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లా, ఫ్ర హోోదరలతుణమును వచించెద వినుమా ఇ విదాహకర పదాగ్గముగ 
ఓ థి 

{ అభిష్యందిపదాగ్థ ముల యెల్ల పుడు శేబించుటవలన ర_క్ష్రకఫములు మిక్కు టముగ 

పషంయు చడ న పీ ప 3 . 
దుష్టంబు లై వృద్ధిం జెంది య్ మపార్శ్వమున స్వ హా ఫీవృద్ధిని గలుగంజేయు. దీనినే 

క్స్ పశ్దరమని వ-చించెదరు,. మిక్కుటముగ ళరీరశై ధిల్యము స్వల్పప్వరము' ఆ 
న్న 

౬... మ! బో 

గ్ని మాంద్యము కసితో దర లక్షణములు బలక్ష్ష్యయము శరీరమున తేలు ఫపువర్మము గలు 

నుట, 1 ఈ కీ హంగోదర ము సాధ్యము, 

శ చ్లా] ద్ wre వ 

శో [రసర త్నాక చే ప్ర హానాంపృష్థ టే శేచ ర_క్షసా)వంచశార 

|| 

తా, ఫీ హోదరమున వీప్రుయండు రక్తస్రావము జేయించవల యు, 

బద్ద గువోదర లవమణము, 

న్లో [అఆయున్వే బే) యస్యాం,తమనైై ్నరుపలేపిభి ర్యా చాలాశ
్ళ 

భిర్వావిహితంయథానత్ నంచీయ తేతస్యమలన్నవోపష 

శ్ననైశృనై స్పంకరవచ్చనాజ్యామ్ | నిరుధ్య తేతన్యగు బేఫురీ 

సం నిదేతిక్సుచ్చా) దతిదాల్పమల్పమ్ | హృన్నాభిమ్యే 

పరినృద్ధిమేతి తస్య్యోదర ౦. బద్ద గుదంవదంతి! 

తా, జిగటగనుండు అన్న శాకళాలూకాది పదార సేవనవలన సూత్ము మైనజా 

ళ్ళు వుదరమున 'బవేశిం చుటవలన మలవాహినులగు (పీగులడ్డగింపబడి దానివలన 

చాతపి త్తి శేష్మములు దుష్ట్రంబులై వానితోడ మలముగలని సదస్థానమునందుండులో 

లు నరములయందూడ్వ బడిన క్రరప్పవ లె కమముగ సంచితం భై కడుకష్టముమోదక్ 0 

-ఇకొంచెముగ బైలు వెడలు, వానివలన నుదరము హృదయము నాఖి అనువాని మథ్య 

మున (అనగా అన్నపాకస్టానమున) వృద్ధి ఉందు దానిచే బద్ధగుదోదరమని వచిం 

ఇదరు, 

తతోదర లక్షణము. 

నో .శల్యం తథాన్నోప హితంయ దం(తేం భు కం భిన త్త్యాగతే 

మవ్వథావా | తస్మాత్సుతో ౦ తె తృలిల[ప్రకాశస్సా) 

వస్స్ఫకేదై సగుడతస్తుభూయః | నాభేర భశ్చోదర మేతివృద్ధింని 

విగాహియన - వంశకరిరాదులు 1 అభిష్యుందియన దధ్యాదిజిగ టప దార్థ ఘు, 
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స్తుద్య తే దాల్యతిమాతిమా(త్రమ్ | ఏతత్సరి స్రావ్యుదరం 
(పదిష్టం ఛిడోదకోదరం కీ రయతోనిబోధ। 

తా, శల్యములన కంటక శర్క_రాను లన్న ముతో ద లసీప క్వౌళయగ౫ తం బై 

యందుండి బయలు వెడలున పుడు నాడులయందడ్డ ముగ (బవేశించుటవలన గాని లేక 

ఆవులింత చే గాని మికు_టమయుగ భుబ్ించుటవలన గాని (పేగులు బిన్నంబులై వాని 

ఛి దయలవలన పలుమారు (సవిం"చెడు నీరు గుదము (పేగులు అనువానియందు వూరి 

తం బై బొడ్డుక్మకింద వుడరమును గలుగం జేయు. యిదే క్షృతోదరమని యు పరిసా 
'వ్యుదరమని యు (గంధాంత శేణ ఛి దోడరమనియు కెప్పంబడు. డానియందు సూదు 

లతో బాడుచునటుల (బద్దలు సేయునటుల మికు. టముగ చేననగలుగు నివి నుసీ 

శీంచుటవలన నిది శ్రీ ఘుముగ జలోదరంబగు, 

జలకూరొర్టదర అలతుణము, 

| [మతా ౦త రే] జలకూార ంకుతంవిద్యా పష వాయు నను 

ద్భవ g | నచకృచ్చ్రి ప్రయ త్నేన పేహోదరగుణాన్వితః | 

తౌ శేష్మవాతమువలన జనించి పీ పవనోడరలతణయు కంచె కూర్మా రార 
యm వాలే యా 

మైన నుదరము గలగియే జల కూ రో్మోదరమనం బడ, (ఇది కప్ప సాభ్యము, ఇది జలో టై 

దరము నందంత ర్భావమును జెందియుందు, 

అస్థోదర సాధ్యా సాధ్యములు, 

[సిద్దరసార్ల వే] జన్న నై. వోదరంసర్యం (పాయఃకృచ్చ్రతను 

విదుః | బలిన_ నద తాతాంబు యత్న సాధ్యం నవొట్టితమ్! 

తా, ఉదరరోగంబులన్ని యు నుక్చత్రిమొదలంకొని తటుచుళ కష్టసాధ్యం 

బులు, ఐనను సత్వముగల వానికి నవీనముగ జనిం చిన అజాతోదకళోనరము కడు ప 

యత్నమువలన సాధ్యంబగు, అజాతోదరలక్ష్షణం బెద్దియనిన (చరక॥శ్లో॥ “అథో 

భమరుణా భాస ౦సళబ్దం నాతి భారికమ్। సదాగుణాయంకంసీరాజాలగవాకీతకా। నాభిం | 

విస్టభ్యపాయాతు వేగంకృ త్వా పణశ్యతి | హృద్యంతణక టీ నాభిగుదం' ప ల్యేకళూలినః 

కర్క_ళంసృజతోపానం నాతినుం టేచపావశే 1 లోల స స్యవిర సే సవా స్యేయాలేల్చే సంహ టే 

విశి | అజాళోదకమి క్యే తె ర్య క్రంవిజ్ఞాయల వ లోరితి?? అనగావాఫు లేక యెణుపె 

శబ్దముతోగూడి బలువు లేకయెల్ల పుడు గుడుగుడు శబ్దముతోగూడి గవాఠ్నీరూప 
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మగు సీరలతో వ్యా పంబైయుండు అపానవాతము నాభితోనుండి లేచి సదస్థా నము 

వరకు వ్యాపీంచియుండు చేగముతోగూడినచై అఖోొమ్ముగజ్ఞలు కటి! పదేశయ బొడ్డు 

గసవము ఆనువానియందు కూలనుకలుగంజేయు చు గుదస్థా నమును కథినముగ జేయుచు 

కుక్షి మిక్కు_టముగ వృద్ధిం జెంది నీటిచే పూరింపంబడిన తొలుతి_ట్రనిడాకిన నెట్టిస్ప 

రృమభ గల్టునో అట్ల వానితో" తుల్యం బై యగ్ని మాంద్యము అరుచి అల్బమా[ త్రము 

మలబద్ధము అనువానితొ గూడియుం డునది ఆజాతోదకోదమని తెలియవల యు 

ననుట) 

శ్లో! (ఆయు కేచే] పయోద్భద్ధ గుదంతూర్థం నర్వంజాతొోదకం 
తథా | ప్రాయోభన త్యభావాయ చిడా/0త)0చోదరం 

నృణామ్! 

తౌ. బద్దసదోదరము 15 దినములకోపిదప నసాభ్యంబగు, ఇల్తెఅంగుననే స 
రోషదరములు నీరెన యెడల మృత్వు(పదంబులగు మటియు ఛి దాం, తొదరము తేజు 

చుళ మృత్వ్యు(పడంబు వినను ఒకానొక పుడు*శల్యచి కిత్సేవలన గాని లేక శత్రు చీ 

కిత్పృవలన గాని వువకవూరితంబగు ఛి దాం[త్రము బద్ధగుదము సాధ్యంబులగు, 

న్లో, శూనాతుం కుటిలోవన ముప క్లిన్న తనుత్వచమ్। 
ధా థి aa) 

బలశోణితవూంసాన్ని పరత ణంచనర్జయేత్ | 

శా. చేశములుబ్బుట శిళ్ళము వంకరగనగుట చర్మము శ్లేదయు క్ష మవల్చ 
గనుండుటు సత్వము రకము మాంసము జాఠరాగ్ని తృయించుట ఈలతుణములుగల 

యుదర రోగిని వర్షింపవల యు, 

న్లో; (మతాంత శే] పార (భంగాన్నవిడ్వేవ శోఫాతీసారపీడితమ్ | 
2 బలక్ ణితమాం సాగ్ని శీ ణం చోదరిణంత్వ జేత్ | 

తా, పార్గ్వములు పగలినటులుండుట అన్న ద్వేషము వాపు అతిసారము 
గలుగుటు సత్వేము ర కమాంసములు తృయించుట అగ్ని నూంవ్యము గలుగుట ఈ 

లతణములుళల యుదరరోగిని చె ధ్యుడు వర్షిరపవలయు. 

* బహువిథధములగన తృణములు 'కొష్ట్రములు పాహాణములు లోహములుమంటి 

గడ్డలు మొడలగునవి శరీరమునుండి వెడలకుండిన చానిని యంత శ్ర తురాగ్నుల 
కలన వెలికిందీయు నుపాయంబును (వణనిళ్చయమును భోధించునది శల్యమనంబడు 
రఈకల్య చికిత్స స్నుకుతమున జెప్పంబడియున్న యది చూడుడు, 
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వాతోదరముననకు అగ్నికువూగ రసము, 

[(వూధవసిదా నే] శుద్ధ సూతం సముంగంధం శుద్ధ తాళం మన 

న్న్లా | తుబ్యాంశ ంచితమూలంచ * యావుం దుత్తూర జై 

రవై 8 1 జంబీశె లై శృతథామగ్ష ష్టం తద్దోళం (శావనంపుకే 1 

రుధ్వాబహి రాఫమ్యిస్టై సై స్తయో న్రేవ్యంచసంపుటమ్ | గోధూమె 

విష్టి కావాథవిలేప్యావ శ్రమ శ్రి తికా | విశోష్యపాచయే ద్యం 

(చేద్విషడ్యామంసువాలు శే | (కమ వృభ్యాగ్ననా వాచ్యం 

సాంగశీతంనముద్ధ శేత్ | దశ మాంశంవిపందత్యా విపూంశేం 

మృతేతా(మకమ్ | జాాలాముఖీ[దవై సృర్యంభావయిత్యా!తి 

స్తథా | (త్యూషణంచ సృహై వార్ష దవై ర్భావ్యం (తిస_ప్ప 

థా | రసోహ్యాగ్ని కుమారోయం సేవ్యం గుంజాద్యయంనదా ! 

తాంబూలపషతేసంయు క్ష ముదరం వాతగుర్థజిత్ |! శకాకజం 

ఘాక పూయంచ హ్యానుపానం నదాపిబేత్ ॥ 

స, కుద్ధి జేసీన రసము శుద్ది జేనీన గంధకము కుద్ధి జేసీ న తాళకము శుద్ధి జేసిన 

మణిశీల చిత్రయాలము వీనిని సమళాగములుగ ఖల్వములోనునిచి వుమ్మెత్తాను నిమ్మ 

పండు అనువానిరసములలో |పతీదానిచే నొక్కొకరూ ముమదికాం-చి ముద్దజేపి నూ 

కుళ్ళలోనుని చి వానిచుట్టూ మినుపపిండిని గాని లేక నోధుమపిండినిగాని మెత్తి పిడప 

వానిచుట్టు చలమన్ను చేపనముజేని మెండించి వాలు కాయం[తమునంగుని చి మృదు 

మధ్య గాథాగ్నులతో (క్రమముగ 12 జూములువండి సాంగశీతలమున దీనీ ఖల్వము 

లోనునిచి డానికి 10 వభోగము కుద్ధి జేసిన నాఖికిసమముగ తామ్రభ స్మముగలిపి 

జ్యాలాముఖిరస ముతో 21 మారుభావనచేని అందు తీకటుకచూర్మముగలిపి అల్ల పురస 

ముతో 21 మార్లు మరల ఫావనజేసి యందు 2 గురిగింజల యెత్తు ను తమలపాకులో 

నునిచిేవించినతోశ చేవెలుమసంధి వేరు కషాయమును దాఫగినవాత్ దరము గుల్మము 

కా న 

* యవమానూర జై!ర్ల)వై క్ | 

17 లా 
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వాతోదరమునకు వ్యోపాదిగణ చూర్ణము. 

శ్లో! కటు తయంవవాహింగు యవమారంవిషదయమ్ ! చవ్యతి 
_కృవిడంగాని గజహ్యలవణానిచ | (ంధిపిల్యూ జిమోచదచంచ 

గణోవ్యోపాదిక స్హథా | వతానినమభాగాని నూవత్మచూన్తా 

నికారయీత్ | లేహ్యమేరండ తై లేన తమ్బూర్హం బుద్ధివూ 
న్నరః | బిజాలపత కంచె వ పి బేడ్వాకోప్ట వారిణా। వాతోదర 

వినాశాయ నరోోదరవినాశకృత్ | 

PL తౌ త్రీకటుకములు వస యింగువ యవ కారము అతివస కుద్ది జేనిన నాఖిె 
ము చేతిపొట్ల భాయువిడంగములు యేనుగపిప్పలి పం చలవణములు |గంధీ తగ రవి 

మొగేడు వేమము వీనిని సమభాగయులుగ చూర్షముజేని బిడాలపతేకపమాణము 

ఆయదముకో గాని లేక యొకింత వుష్ణోవకముతో గాని సేవించిన చాతోదరము 
వశ్విదరములు హరించు, 

వై తో్యోదరమునకు ఠి. /గోక్యసుందర రన ము, 

న్లో॥ [నూధవనిడానే] భుద్జ్ద సూతం ది(భాగంథం మృత్మాభం 

మైంధనంవిషమ్! కృష్ణజీం ంవిడంగంచ గుడూచీనత్య మేవ చ | 
* వాసావై వయవయోరంప ల్వేకంస్యాదసార్థికమ్! నిర్లుండికా 
(ద్రవై శ్చాహ్నిబీజపూర ర సై ర్లీనమ్! మర్ష యేచ్చాహయేత్నో 
యం రనతై )చోక్యసుందరః | గుంజూద్యయంఘృు తె న్లేహ్యం 
న లహో ఆ - యతో ్యదరకులాంతకమ్। పలై కంచి త్రకంగ్ల శ్లండిరగోమూ [త్ర 
శకృజ్ణలె * 1 పాచ్యం పాదావశేమంచ ఘృత(ప్రస్థం విపాచ 

2 — ౭ థి 
యెత్ | పాలై గంచయనమోరం కీ పా ంపనా వ తార యేత్ 

తత్కాార్టి కం పిబేచ్చాను స్నీగ్టముష్టం చ భోజయేత్ | 

తా. కుద్ధిచేనీన రసము 1 భాగము కుద్ధిచేసిన గంధకము 2 భాగములు అభ 
భస్కయు శుద్ధి జేసిన సెంథవలవణము శుద్ది చేసిన నాభి నల్ల జీలకజ్జ వాయువిడంగ మ 

er ఓ... నో cn 

తిప్పపళ్తు ""క్ఞనరము లేక వస యవమారము యివిదినుసుకు క్లే భాగ ముయిటుల 

* వచా, 
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నెల్ల ఖల్వములోనునిచి వావిలియాకు రసముతో ] దినము మాదీఫలరసముతో ] ది 

నము మరిజాంచి యెండించి 2 గురిగి ంజల యెత్తు న చదరిీరోశేవించిన తోడనే ] పల 

ము చ్మీత్రయాలమును నూత్ముముగ చూర్షము చేని 9 పలములు గోమూ తము 2% పల 

ములు గోమయరసముగలిపి శీ వ భాగముగ గాచి అందు (పన్గ ప్రమాణమును 

ఘృతము ] పలము యవమారము గలిపి పాకముచేసీ దించుకొని కర్ష (పమాణ 

మును పానము చేసీన పెతోోదరము వారించు. మటీయు స్నిగ్ధమె యుస్తుగనుండు 

'యన్నమును భుజింపవలయు, 

శేషా దరమునకు చై శ్యానరీ వటుకములు, 

శ్లో! [అయున్వేదే) శుద్దసూతం నమంగంధం మృతార్కాయళ్ళి 

లాజతు | రసాయనం (పక _ర్హవ్యం రనస్యడిషగుణం విషమ్! 

త్రికోటుక్స్వి(త్రకంకుష్ణం నిర్ణుడీమున లీరజ | అజమోదడాం 

విపాంశేన (ప త్యేకంచ (పకల్పయేత్ | పంచాంగనింబ కథన 

ఛావనామై కవింశతిః | భృంగరాజరసై న్నప్త దత్యామ దే) 

అలోడయేీత్ | భకు యేద్బదరీచూ (తాం వటి కాంతాందివా 

నిళి। శేష్మూదరంని హం త్యాకు నామ్నా నై ఇానరీవటే। దేవ 

దార్వగ్ని మూలన్య కల్క_ంఖీ రేణ పాయయీత్ | భోజనం 

వ్న్యోవదుగేన కుళుత్తన్యర సేనవా॥ ఖాదీ రు 

తా, శుద్ధి చేనీన రసము శుద్ధి చేసిన గంధకము తామభస్మము లోవాభస్మము 

శుద్ధి బేసీన శిలాజిత్తు యివి దినుసు కొ కొ_క భాగము శుద్ధి చేరిన నాభి (లీక టుకమూలు 

చి త్రయాలము చంగల్వకోస్తు వావిలి చేల తాటినడ్డలు పనపు వోనుము యివి డినుసు 

కొకటింటికి 2 భాగములు ఇటుల వీనినెల్ల ఖల్వములోనునిచి వేపచెక్క_ దానిఫు 

వ్వులు కౌయలు ఆకులు వేళ్ళు ఆనువాని కషాయముతో 21 మార్లును సంటగలగ 

రాకు రసముతో 7 మార్లును భావనచెనీ తేనెగలిపి కలియ బెట్టి కేగుపండంతమా, త్ర 

లుచేసీ యందౌక దానిని దేవదారు చ్నితమాలము ఆనువానిలో పాలుబోసీ కల్క_ 

ముగకౌచి యీాయనుపానముతోడ సాయం (పాతఃకాలములందు సేవింపుచుండిన 

శే ప్మోదరము హరించు. భోజనమునందు | తీకటుకయు క్తముగ కౌచబడిన సాలను 

గాని వులవకట్టును గాని చేన్చుకొ నవలయు, 



గ్త్] 6 జనవ రాజీయే - వశాదన ప్రకరణే 

సన్ని పాలో దరమునకు బృహదగ్ని ముఖమార్షము, 

శ్లో! [మాధవనిదా నే] నర్టయోరం యవవారం భల్లాతం గజవీప్ప 

లీన్ | అజ మోచావచాముస్తా "దేవదారు విళంగకమ్। పాశా 
దారునిశాహింగుధా [తీ దాడిమప్రుష్మ_రమ్। వృద్ద డారు శ్రి 

వృచ్చించాయచాని జీర కద్యయమ్ కర్పూరంనాగరంభాకీ 

మరిచంచామ్లు వేతనమ్ | మంశూర నుళ్గ యా శుంరీ చాతు గాత 

కరంజకమ్ | ఆరగ్వధంతథా పంచలవణాని విచూర్ల యెత్ | 
- శగు_బహ్మత్యచాతురం వారుణీవ్మతచించి కామ్! సీలకాండం 

కోకిలాతంచ రం చై వావమార్షజమ్ తుల్వాంశం మాతు 

లుంగామ్ల; ర్భావనాత్రయ భావితమ్ | ముస్తాక్యాథ (స్ర్రీథా 

భావ్యమార్ష )కోజ్ఞ దై: 'శ్రంధా | బృహదగ్నిముఖోనామ్నూ 

కరైెక ముదరాపహమ్ | గోమూూ తై) ర్వాసురాభి ర్యా 

హ్యోరనా లై రథావీవా | సన్ని వా 'తోదరంఖై వ గుల్శంహంతి 

త్రిదోషజమ్ | 

తా, 'సర్హమారము యవమారము శుద్ధి చేసిన బీడివిత్తులు యేనుగపిప ళ్ళు ఆజా 

మోదము వస తుంగముెస్తిలు జేవదారు వోయువిడంగములు శిరుబొెద్ది (మూనిపసపు 

జట్, లో, పసపు యింగువ వుసిరికవరుగు చాడిమ బెరడు వుహ్కు_రమాలము రృద్ధణాయ (బొద్ధి 

యాకు. తెగడ చింత చెక్కల మరము వోమము జీలకజ్ణ నల్ల జీలకజ్ఞ కమ్సారము 

కంతి గంటుళారంగి మిరియాలు పుల్ల | పబ్బలి చిమైపుపాడి కరక్కాయ శ్లొంఠిచా 

తుర్ణాతకములు (కౌనుగచెక్క_ శేలశచెక్క పంచలవణములు కారుమునగ కారము 

మోదుగ చెక్క. కారము అవవికలిగాట్టాన ఇ వాగు చించణా వారము 

గొలిమిడిమాగము ఉత్త రెణుకారము "పనిని న భాగములు? » 

నువ్వు అజరు 

చూ ఇర్థః ఘు నేనీ మాదీ ఫ్ర 

లరసము తుంగ ఘస్తెల కపాయము అల్ల నరస" అనువానిలోే ప్రతిచానిచే భూ డే నీ 

మార్లు భావనచే చేని కర్ర ర్ల (పమాణమును నోవూ[ర్రముకో గా గాని నురతో-గాని చేవించిన 

నన్ని పాతోదరము (బ్రీవోమజనితసల్మము. హరించు. క 

న్లో స్నృ హీశీ, చేరా నంభిన్నం పిప్పతీమార్ల భత్షణమ్ | 
సహా 'సాశమనంయాాతి చిరజాతెం జలోదర || 
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తా, పీప్పలిచూర్ణమును బొంత జెముడుపాలతో దడిపి యెండించి 5 చిన్న 

ములయేత్తును బియ్యపుకడుగుతో 7 డినములు సేవించిన చిరకౌలముగనుండు జలో 

దరము హరించు, 

జలోదర మునకు వహ్ని వీర్య రసము. 

శో (నిత్వనాధీ యే] చతున్నూతంచ గంథోహ్రై రజనీ |త్రిఫలాళి 

లా | ప్రశ్యేకంచ ద్విభాగంస్యా త్తి వృన్నేపాలచిిత్రకమ్ | ప 
'త్యేకంచ (తీభాగంన్యా (త్య్యూపణం జీరదంతికా | ప్రక్వేక 

మష్టభాగంస్యా చేకి కృత్య విచూర్హ యత్ | జయంతీన్ను క్చ 
యోభ్ళంగీ వహ్నీ వాతారితైలశై ః | వశై కేన క్రమాజ్భా 
న్యం న _ప్పవారంప్ఫథ కథక్ వహ్ని వీర్య రసోనాము ని 

ప్కమువ్ష జలె 9 వీబేత్ | విరేచనం భ వే తేన త్మక్రభుక్త కంన 

సైంధవమ్ | దినాం తే దాపయేత్సభ్యం వర్ణయే చ్చీతలం 

జలమ్ | నరో్టదరహారః (పోకోమూథఢ వాతహరః పరః॥ 

తా, శుద్ది జేసినరసము 4 భాగములు కుద్ధి చేసిన గంధకము రి భాగములు పనపు 

(ర్రీభలములు శుద్ధిచేసిన మణీశిల యివి దినుసుకు 2 భాగములు "శుద్ది చే బనీన తెగడశుద్ధి 

వేనీన నేపాళ మేలు చితమాలము యివి దినుసుకు తి భాగములు ఫం సిప్పలిమి 

యాలు జీలకె జ్ఞ నేలదంతి పెక్కు యివి దినుసుకు రి భాగములు విని నెల్ల దం చి చూర్హ ము 

చేసి తక్క_లి బొంత జెముడుపాలు గుంటగలగర చి తమాలయు అముడము ఆనువాని 

రసములలో ,పతిచాని చే నే శేసిమాథ్లు కమముగ భావనచేనీ నిష్క_|పమాణమును వుస్లో 

దకముతో సేవించిన విశేచ చనమె జలోదరమున రో్యోదరములు మాథే వాతము హరించు 

పథ్యము 8 వరూమున మజ్జిగలో సె ంధవలవణమున్వు గలిపి దీనితోడ యన్న మును 

భుజింపవలయు, మణియు నీ యాషభశేవనకౌలమున శీతోదకమును వర్జింపవల యు: 

న్నే పూోదరమునకు న్ వం శాక్య రనము, 

శో సూతభన గ్థుంవంగ భస్మం వ లెవైక ౦[పకల్పయేత్ | మృతంతా 

(మం గంధకంచ (ప త్య చ పలంపలమ్ | అర్కతీ రై ర్లినం 

వుర్ట్యం నరగ్గం పంటని రుధ్యాథ భాధ శేపాచ్యం 
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ఫుమై శేననముడ్డ శేత్ | ఏసువంగేశ్వరోనామన్లీ వాగుల్ళోద 
రంజయెత్_| ఘృత ర్లుంజా ద్యయం లేహ్యం నిష్క_ం త 

' ఫునర్నవామ్ | గవాంమూూ,తై 9౦ పిబేచ్చాను రజసీంచా గ 

వాంజ లై: | పంచాంగం దేవడారో స్తు చూూర్జంక ర్ష ంశివాంబు 

నా} మాషహమా (త్రం పీజేద్న స్సు ర్స్ హూ స్తన్యకరా*తికిమ! 
బెం ౧౧ ౨ 

తా, రసభస్మము వంగభస్మమయు తెమభశక్మము కుది జేనివ గంధకము వీనిని 

దినుసు కొక్కొకపలముచొప్పున ఖల్వములోనునిచి జిల్దేడపైలతో 1 దినము మరిం 
చిముద్దచేసి మూాకుళ్ళలోేనునిచి కింద పైన నీలమన్ను లేపనము చేసీ భూధర వుటం 

విడి సాంగకీతలమునదీసీ 2 గురిగింజలయొత్తు చేతితో సేవించిన తోడనే నిష్కప 
మౌొణము. తెల్ల గలి జేరువేరు చూర్ణ మునుగాని లేక పసపుచూర్మ మును గాని నోమాత్ర 

ములో గలిపి పేనించిన ప్లీ హోేదరము గుల్మము హరించు. లేక కర్ణ (పమాణ చేవ 

దారు * సంచాంగముల చూర్ణ మును వునిరిక పండ్ల రసముతో గలిపి మొషమ్మపవౌణ 

ముపె యావప.భమునుగ లిపీ శేవించిన క్స్ హాగేదరము హరించు, 

సర్టదరములకు (బహ వటుక్ ములు, 

శ్లో! (ఆయుశ్వేదే]) విడంగం చాడిమంకుష్టుం 1 నింబత్యే గ్లహనం 
వచా | (తభ్యూపషంపాఠా దేవదారు నిశావ్యాఘనఖాభయా | 
-కీయిక్ం రోహిణేచైలా (తివృత్న్ర త్యేక కార్టి కమ। చేపాళబీజ 

చూర్హంచ దంతిమూలంపలంపలమ్ | (బ్రహ్మడండి రన ప్రస్థం 

(పస్థమాజ్యం పురాకనమ | పూగ్య్ణకల్క_యుశేం పాచ్యం 

మృద్వగ్నా చసుపాచితమ్ | భత యేదృదరాకారాం నిత్యం 

(బగావటింశుభాక్ | చతుష్టష్ట్యుదర వ్యార్థి సాభ్యాసాభ్యా 

న్ని హంత్వలమ్ | 

తౌ, వాయువిడంగములు దాడిమవరుగుచంగల్వకోస్హు వేప ట్ర చిళశమాలమ ప 
లేక క్రీగంధము వస (త్రికటుకములు శీరుభొద్ది దేవదారు పసపు ఫే వ్యాఘ్ర నఖుమ 

ఈ పంచాంగములన--ఆకు వేరు విత్తులు ఫువ్వులు పట్ట ఆనునవియ, 

{ ని బంత్వకృందచన౦వ చా, + వులిగొశడుగు. 
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కరక్మా_యలు నేణుకలు కటుకరోహిణి యేలకులు ెగడవీనిని దినుసుకుకర్ష సమౌ 

ఇముచొప్పున ఖల్వములోమని-చి చూర్షముచేసి ] పలముశుద్ధి బేసీన "నేపా ళచూర్జము 

1 పలము నేలదంతి వేళ్ళ చూర్లమును 1 | పస్తము, బహ్మాదండి వేళ రనముతో నూరికల్క 
అదం NE: _ P Le ఆచ లం “వ వి అ ఇ ఇ ది ఇడ అ ముసి యెచూర్మముతొ గలిపి శ (పస్థ్రము (పాత నెయ్యినిచర్చి మృ గి తో పక్వముగ 

వండి రిగుపండంత (పతిదినము 'సేవింపుచుండిన సా ధ్యాసా ధ్యోవరములు గుల్మము 

కూల వి్మదధి "వెందలగు 64 వుదరరోగ ములు హరించు. 

ఉదరములకు కదళీయోగము, 

శ్లో! [(మాధవనిదానే] గోదుగ్లోకదళీవ[త్రం పిష్టమంతఃవుటంపచేత్. | 
తద్భస్యోదక పా నేన నమ సోదరనాశ నమ్?॥ 

శతా, అరటివరుగును ఆవుపాలతో తడిపి ముద్దగనూరి పుటంబిడిన భన్మంబగు 

ఆభ స్మృము నుదకములోగ లిపి (తాగిన సరో్వోదరములు హరించు, 

ఆవాహదోగ నిదానము, 

న్ (ఆయుర్వేడే ఆమంకశ కృ ద్యా నిచితం[క మేణ భూ యూప్బ 

ద్ధంవిగుణాని లేన | (ప్రవర్షనూనం నయథాన్వ మేనం వికార 

వూనాహముదాశారంతి ! తస్మినృవం త్యాను సముద్భ వేతు 

తృిస్థాప్రతిశ్యాయశికోవిదాః. | ఆమాశ యేకూలమడదో 

గురుత్వం హ్ఫా_స్సృంభ ఉడ్డార విఘాతేనంచ | స్తంభఃకట్తీ 

పృష్ట. పురీపమూ తే ఛూలంచమూర్భా శకృతెశ్చ ఛర్జీ 8 | 

శ్యానశ్చప క్యాశయ 'దేభవంతి తథాలసోకా నిచలకుణాసి!! 

తా, దుష్ట వాతమువలన ఆమము గాని లేక ప్రురీషము గాని (కమముగసం చితం 

బే పలుమారు పెద్దగింపబడినదై న్వమౌర్ష మునందు చాగుగా(బవ ర్తి ంపకవికౌరమును 

గలుగం జేయుచుండునది ఆనా హమనంబడు, ఆమమువలన జనించిన ఆ యనాహాము 

నందు దప్పి పడిపెము తలయందు తాపము ఆఅమాశయమునళూల జడత్వము. టొమ్మ 

డచుట తేనుపులువెడలకుండుట నడుము వీప్ర మలము మ్నూతము_స్టంఖిం చుట శూల. 

మూర్చృగలుగుట మలమునుగక్కు.ట శ్వాసము యో లకృ్షణంబులు గలుగు పక్వాళ 

యమున జనించిన ఆనాహమునందు అలసరోగోోక్ష లక్షణంబులు గలుగు. అలసరో - 

గలమణంబు లెవ్వియనిన---న్లో॥ కుకీ రా నహ్యూ తేత్యర్థం (వతామ్ త్పరికూజతి | 
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నిరుద్ధో మారుతశైె ఏవంకుకూవుపరిధావతీ। వాతవగ్చోవిగోధళ్చ య స్యాత్యర్థం భే 

దపి | తస్యాల సక మాచ మ్రేతృష్లో దౌరాతుయన్యచ |! అనగా మిక్కు._టముగ (పక్కా 

లు స్తంఖిం చుట (పజ్ఞావిహీను డై భూమిెబడి నొప్పథధ్వనితా బొబ్బలిడుటవాతీము 

న కధోముఖ వ్యా ప్రిలేక నడ్డగింపబడుట వలన కుతీ సెభాగము హృదయము కంఠ 

ము "నెందలగు చానియందు వాతము సంచరించుట వాతము నులము బంధింపబడుట 

మిక్కు_ట ముగ దప్పి తేనుపులుగలుగుట ఈ లక్షణములుగలది అలసక. మనంబడు 

సనుట, 

న్లో! (చర శే) ఆనాహమత్యు (గ రుజంనశ బ్దం కృత్యానిలోం[డే 

గా . “nyt 

ద్యయమార్షరోధాత్. | అపూపయుకో జఠర్ యతీస్యా దా 

* నాహనూద్యాః వరిచతు లేచ! 

లౌ, విరుద్ధములగు నన్న పా నాది శేవనలవలన వాతము (బకోపించి ఊర్థ్వా 

ధోమార్స (పతీబంధముగలదై (పేగలయంను శ్రబ్బమును కడుభయంకర మైన నొప్పీ 

లుగం జేయు చు ఆవూపాకొారముగ గడుఫును నుబ్బునటులం జేయు నదిఅ నాహరో గ 

మని "పెద్దలు న చిం చెదరు, 

ఉదావ ర నిదానము 
ఇ 

శ్లో! (చికిళ్చాసారసిద్ధ సం|గ్ల హే] రూక్నేః కోద్రవముద్గ్ద మార్గ 

చణనై 8 కృన్గా'నిలోధస్పిరా౯ | రుధా్యావ ర్శ్యమలంచ శోష్యు 

కరు తే విణ్మూ[త్రసంగంతతః ః నచ్చున్నూర్వమసౌా  హిళూ 

నమరుచిః కంటూహ్యుదాన _రృకృత్. | 

తా, రూకుకర్నదవ్యములు కొజ్జలు పెసలు జొన్నలు సెనగలుఅను వానిని 

మిక్కుటముగ భుజించుటవలన చాతము ్నబకోపించి అనోగతనీరల బంధించి మల 

ముసూర్గ ముగ జేసి యొండించి మలమూ తముల నడ్డ గిం చి జొన్ము ఫీప్పు కణతలు ఫా 

శ్లీకడువు తల అనువానియందు నొప్పిని శ్వాసము తాపము జ్యరము శోఫ అరుచి 

కంఠములో నవ అనగా వోకరింకేలు, (అనువాని గలుగంటజేసి యూగ్థ్య్వముఖం బై వు 

దాన రరోగమును గలుగం జేయు.) వుదొవ ర్తమన---(వులమునోటినుం డి వెడలు ట,) 

శ్లో! (మకాంతశే] వాయ్ము కోస్టానుగోదూకు కపాయః కటుతి 

కృవైః |! భోజనై ః కుపితన్సద్య ఉదావకర్తంకరోతిచ | వ్రాత 
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మూ (త్రవురీపా శుక్రఫనేదోవహ*ని.వై ః | స్కో ఆాంస్యు దావ_ర్త ర 
యతీప్రరీహం ఇాటివ ర్తయేత్ | తతోవ్య్చాద్వ స్తి సి ఛూలారో 

హృల్లాసారతిపీడితః | వాతనూ-(త్రఫురీషాణికృ చ్చే ఏణలభతే 
నరః | శా్వాన కాన (పతి శ్యాయ దాహామోనార్ఫే పోన్య రాల 

వమిహీక్కా_ శిరోరోగ మనళ్ళ)వణ విభ )మా౯ా | బహూ 

నన్యాంశ్చలభ శే వి కారాన్వాతకోపజా౯!! 

తా, రూక్ష వగగు కౌరము చేదుగలపదార్థముల భుజించుటవళన కోస్టగత 

వాతము (బకోోే పించి తత్త ణమున వుదావర్త రరోేగమునుగలుగం జేయు, మళియు = వాత 

ముమూ శ్రమల అకు కఫ మేదస్సుల వహింపుచుండు (సోతోమార్డ ములయుం దువ్యా 

పీంచి మలమును శో పింపంశేనీ వూర ర్ల వ్రముగ -వెడలింపం జేయు దానివలన హృదయ 

ముపొ _లైకడుపు అనువానియందు మీకు టమున శూల వోకర అస్వాష్థ శ్రముగ లిగి 

నులమా[త్రవాతములు కడుకష్ట్రముమిద వెడలుటయే గాక క్య్వాసము దస పడీసెము 

తాపము మోహము దప్పి జ్వరము నాంతీ యెక్కిశ్ళు శిరోరోగము “ముగస్బునకో 
(భాంతీ మందము వినుట -ఈమొదలగ పలువిధ వికారములు వాత్మపకోపమువలన 

గలుగ, 

ఉదావరా సాధ్య లశ్షణము, 

శ్లో తృష్ణార్జి తంపరిక్షిష్టం తీ ణంళూతె లై రుషనదుతమ్ | 
శకృద్యమంతం 2 మతిమానుచావ _ర్రినముళ్చ కేల్ || 

తా, దవ్పీ శ్లేళము క్షయము శూల అనువానివలన కీడితు డై మలమునువమన 

ము సేయు నటి వుహావ ర్రతోగిల బుద్ధిమం తుడగు ఎైద్యుడు వర్టింపవలయు, 

శ్లో! ఆనావహవదురావ ర్త విధినానముపాచశేత్ | 
ద్యయేహితంవికేచే.ణ చూర్ణ మగ్ని ముఖంసదా! 

ఈ. ఆనాహ చికిత్సల నే వుదావర్తమునందు సగాజేయందగుములీయుఅనా . 

హో దావర్హములయందు అన్నియఖచూర్లము విశేపషముగ హీతకరంబు, 

అగ్నిముఖ చూూర్హ ము, 

శ 0 జగ కో గొ కస్! (మాధననిదానే] చి(త్రకాతివిపాకువ్య హీంగుసౌవర్చలం న 
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నిరుద్ధో మారుత శె కై వంక మూ వుపరి ధా వవీ। వాత వ గ్చోవిరోధశ్చ య స్యాత్యర్థం భే 

దపి 1 తస్యాలసకమాచషేకతృష్ణో క్రారాతుయన్యశన ! అనగా మిమ్కటముగ (పక్క 

లు_సంభిం చుట (వజ్ఞావిహీనుడై భూ మిైపెబడి వాప్పధ్వనితా బొబ్బలిడుటవాతము 

న కధోముఖ వ్యా పీలేక నడ్డగింపబడుటవలన కుకీ సెభాగము హృదయము కంఠ 

ము మొదలగు వానియందు వాతము 'నంచరించుట వాతము మలము బంధింపబడుట 

మిక్కు_టయుగ దప్పి "తేనుఫులుగలుగుట ఈ లతణములుగలది అలసక' మనంబడు 

సనుట, 

| (చరశే] ఆనాహమత్యు [౫ రుజంనశబ్దం కృ త్యానిలోం! శే 

ద్యయమార్లరోధాత్ |! అపూపయాకో జఠరోయతీస్యా దా 

x నాహమాద్యాః వరిచతు లేచ! 

తా, విరుద్ధమల గు నన్నపా నాది శేవనలవలన వాతము (బకోపించి ఊర్థ్యా 

ధోమౌర్ష (పతిబంధముగలదై (పేసలయందు శబ్దమును కడుభయంకర మైన నొప్పి 

గలుగం జేయు చు ఆపూపాకారముగ ఇడుఫను నుబ్బునటులం జేయునదిఆ గావారోగ 

మని "పెద్దలు న-చించెదరు, 

ఉడావ ర విచానము 

(చికి త్సాసారసిద్భ సం[గహే) రూశ్నః కోద్రవముద్ద మార్గ 
చణన్రై క కృన్గానిలోధస్పి రాకా | రుధా్యావ ర్శ్య్వమలంచ కోమ్య 

కురుతే విణ్మూ త్రసంగంతేత;ః క గ చృున్నూర్వ్వమసనా హపిళూ 

నమరుచిః కంటరాహ్యు దాన _రృకృత్-. || 

తా, రూతుకర దవ్యములు కొళ్తలు పెసలు జొన్నలు సెనగలుఅను వానిని 

మిక్కు.టముగ భుజించుటవలన గాతము 4 బకోవించి ఆఅధేగత సిరల బంధించి మల 

మునూర్ధ గామగ జేసీ సీ యెండించి మలమూతములనడ్డగం-చి తోను వీపు కణతలు ఫొ 

సిళడువు తల అనువానియందు నొప్పిని శ్వాసము తాపము జ్వరము శోఫ అరుచి 

కంఠమలో నవ అనగా వోకరింకేలు, (అనువాని గలుగంజేసి యూర స్థసముఖం బైవు 
చాన _ర్హ రోగమును గలుగం జేయు. ) వుదావ రృమన--(యలమునోటినుండి వెడల ట్ర 

న్లో! ([మశాంతే] వాయ్ము రోష్టానుగోరూడు కషాయ? కటుతి 
కృకై* | భోజనై * కుపితస్సద్య ఉదావరిర్హంకరోతిచ | వాత 
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మూ|త్రపురీపా(శ్రుక ఫనేదోవహోనివై ః | సో) తొంస్యు దావరర 

యతీప్రురీషం వాతివ_ర్తయేత్ | తతోహృద్య స్త్రి భూలారో 

హృల్లాసారతివీడితః వాతమూ(త్రపురీపాణికృ చ్చే) ఇలభ శే 

నరః | వ్యాన కాస (పతిళ" య ఊడాహమోహతృపాజ్యురాక | 

వమిహిక్కా_ శిరోరోగ మనళ్శ)వణ విభంిమాక- | బహూ 

నన్యాంశ్చలభ జే వికారాన్వాతకోసజాక i 

శా రూతు వగరు కౌరము చేదుగలపదార్భముల భుజించుటవఖన కోష్టగతే 

వాతము (బకోపించి తత్త ణమున వుదావ ర్లరోగమునుగ లుగం జేయ
ు, మణియు వాత 

ముమా(త్రమల అకు కఫ మేదస్సుల వహీంపుచుండు |ఫ్రోతో మార్డ ములయం దువ్యా 

పీంచి మలమును శోపషింపంటజేనీ పూర్ణ ముగ వెడలింపం జేయు దానివలన పృాదయ 

ముపొ_త్రీకడుపు అనువానియందు మిక్కు..టముగ శూల వోకర అస్వాస్థ శ్రముగలిగి + 

మలమూూత్రబాతములు కడుకష్ట్రముమోద వెడలుటయే గాక శ్వాసము. దగ్గు పడిసెము 

శాపము మోహము దప్పి జ్వరము నాంతి యొక్కిళ్ళు శిరోరోగము మనస్సునకో 

(భాంతి మందముగ వినుట ఈ మొదలగు పలువిథ వికారములు చాత పకోపమువలన 

గలుగు, 
- 

ఉదావరా సాధ్య లతణము, 

న్లో! తృష్ణార్టితంపరిక్షిష్టం తీ.ణంళూ లై రుషదుతమ్ | 
రల ద ౧౧ a. . 

శకృద్యమంతం మతిమూనుదావ _ర్రినముత్స్ప కేక్ | 

తౌ, దప్పి శ్లేశము క్షయము శూల అనువానివలన పీడితు డే మలమునువమన 

ము సేయునట్టి వుదావ ర్తరోగిణీ బుద్ధిమంతుడగు _వెద్యుడు వర్జింపవల యా, 

శ్లో! అనాహవదురావ ర్త విధినానముపాచనేత్. | 

ద్యయేహితంవి శేపే.ణ చమూర్హ్య మగ్నిముఖంన దా! 

తా, ఆనాహచికిత్సల నే వుదొవ_ర్తమునందు సగాజేయందగుమటియుల నా 

పశోదావ ర్హములయందు అగ్నిముఖ చూర్ణము విశేషముగ హితకరంబు, 

అగ్ని ముఖ చూర్థ్యము, 

శ] [మాధననిదాచే] చిత్రకాతివిపాకువ్య హింగుసౌవర్భలం వ 
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చా।|మాగధీపాహ్మృ_రంభాజ్లీ౯ణ-య వానీవిశ్వభేపజమ్ | యవమో 
రంవిడంగానిమరి చంగంథికెండికమ్ | ఏ తానినమభాగానినర్య 

తుల్యావారీతెకి | ఏతదన్ని ముఖంనామ చూర్ణ మాశు సుఖా 

వహమ్ | శుంఠ్యంబునాకోప్తజలై ః ప్రాత స్పేవ్యంఘృ తేనవా। 

హన్యాదజీర్ష మానాహం జ్యరొచా వ_ర్తకుండలీ | అరాంసి 

(గ్రహణీవోషంస్లీ హాథ్నానం చదారుణమ్ | హీక్కాంశ్వానం 

'జయేత్కానందీపయేచ్చహు తాశనమ్ | వ స్తిన్భాన్నా భికోష్ట 

స్థంమహాంతందోపనంచయమ్ | నిర్ణ రేద్వివిధంచాన్నంభన్నీ 

భ నగితత్త ణాత్ ॥ 
GA 

తా, చిత్రమాలము జతీవస చంగల్వకోష్టు యింగువ సౌవర్చలవణము వస 

పీప్పళ్ళు పుష్క_రమూలము (దీని యభావంబున శేలములక వేళ్ళు గంటుభారంగి 

ఆమము - శొంఠి యవమోరము వాయువిడంగములు మిరియాలు మోడి గజపీప్పళ్లు వీనిని 

సమభాగములుగదం చి చూర్ణము జేనీ దానికిసమముగ కరక్కాయల చూర్మముగలివి 

1 లేక 2 మాడలయొత్తును 'శొంఠి రసముతో గాని లేక వుష్ణోదకముతో గాని లేక ఆ 
వునేలీతోశాని (సాతఃకాలమున నీవించిన అజీర్ణము ఆవాహము ఫురాణజ్వరములు 

. ఫుడావర్హము వాతకుండలి ఆర్బస్సు (గహణి భయంకర మెన ప్లీహోదరము కడువు 

బృరముయె క్కిళ్ళు శ్వాసకెసములు పొ_ట్రికడుపు టొమ్ము నాభి'కోష్టము అనువా 

నియందు వాత పిత్తశ్చేస్మ సంకలితములవలన జనీంచు రోగములు అగ్ని మాంద్యము 

వీనినిహారింపం జేసీ పలువిధాన్నముల భ కీంచినను తత్త ణమున భస్మం బగువటులం జే 

“యు, ఇది అగ్ని ముఖ నూర్లమనంబడు దీని సేవనవలన కడుసుఖము గలుగ, 

అవాహోదావర్తములకు యోగసార దనము, 

శ్లో! [జాతుక శే] సూతంగంధంవిపతామృంభస్తు శేసాళ తాళకమ్! 
తార త్రయంపటోలంచపంచకోలంనరామశఠమ్ | శంఖమార్లం 

నమాలోడ్యజంబీరా మేనమర్దయేత్ | లకునన్యకపాయేణా 
ప్యశకు జేనర సేనచ Ime "ంబూలవల్లీ నిర్లుండీ మాతులుంగార్ల గక 

(దవైః | తతశ్చవటికామాప. మా(_తాంకృ త్వా (పయోజ 

యేత్ 'నర్వగు ల్బేషుళూ లేషుశ్వాన కాసోద రేషుచ | అనాహే 
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చాన్యు దావ స్తే నన్నిపాకేచదారుణే। యోగసార రసో 
పజూతుక శ్లేన నిర్జితః | 

శాం శుద్ధి జేసిన రసము శుద్ది జేసిన గంధకము కద్ధి జేసిన నాభి తాామభ స్థునూు 
శుద్ధి జేసీన "నేపాళములు రేకులు వొలిచి కుద్ధి జేసిన తాళకము యవమారము సర్హ మూర ము 

టంకణకూరము చేతీపొట్ల పంచకోలములు యింగువ శంఖభస్మము వీనిని సనమఖాగము 
లుగ ఖల్వములోనుని చినిమ్మ పండ్ల రసము 'విల్లులిపాయల కపాయము గచ్చువిత్తు అర ము 

తమల పాకురసమువావిలాకుర'సము మోదీ పలర'సము ఆల్ల పురసము అనువాని త బాగున్న 

మర్చించి మాష పమాణయు మా (తలుజేసీ అనుపానవిశేషములతో సేవించిన నర్వగల్యు 

ములు శూలలు క్యాస కౌసములు వునరయులు ఆనాహము వుదావర్తము జారణ మైన 

సన్నిపాతము నశించు, (తవ్వెడు జొన్నకలిలో లి బొట్లు వుమ్మెత్తామరసము గలిపి 

(తాగిన యిరువాయి |కట్టకవూూ త్రము వెడలుటయే గాక ర కృమూ[త్రము సా వారించు. 

ఈత వేళ్ళక సాయము గిద్దడు కొమ్మన సిండినేళ్ళకసము త వ్వెడు ముబుదో~ విత్తులుసో 

లెడు వీని నెల్ల చీకము కేసి సో లెడుర సములో సస్కా_ని యెత్తుపంచదార 1 తులముణీల 
(కోట 1 తులము యేలకులు నూడయెత్తు శుద్ధి చేసిన సేపాళవు గింజలు (గహిం-చి యు 

(దకముతోనూరి కలిపి శేర రసమును (తౌగిన బంధింపబడిన మలమూ[త్రములు వెడలు, 

శ్లో! ఉపడావ శే నమభ్యజ్య స్విన్న గాత ముపాచే*ేత్ ! 
ఆనాహేచతథా కార్యం వస్త్యావ _క్తేశ్చకర్ణుణా | 

తౌ, ఉదావర్తము అనాహము అనునానియందు శరీరమునకు చమురుబట్రైం చి 

కాచి చెమటను (సనింపం చేయుటయే కొక వ_స్టీకర్ణంచేసీ పిదపఆసనములో "భేవన 
వర్షినునిచి మలమును -వెచలింప చేయవల యు, 

శ్లో! (మతాంత శే] ఉడ్రారస్యావరో భేతు పెహికం భూమమా చ 

శేత్ 1 ఛర్దినిగహానం జాతే వమనం లంఘనంహాతమ్ ! విజే 
ర లాం అకు చనంచాతవుతం ౮ బెన భ్యంజనంహీతమ్ న_స్తికుద్ధికరై_ 

స్ప్నిగ్గం చతుర్లు౫ జలంపయ;॥ 

తా, తేనుపుల నడ్డగించుటవలన జనించిన వుదావర్తమున స్నిగ్ధ పదార్థము నగ్ని 
యందువె చి దాని సూపమును పానము సేయవలయు, వాంటిని నడ్డగించుట చె జనించిన 

వుడావ ర్వమున వమనయు లంఘనము వినేచనము శై లాభ్యంజనను అనువానిని ముస 
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వకు స్టీద్ధి కరాపథయు క్రముళ గాచబడిన కహాయములో శ భాగములు పౌలుగ లిపి 

చానిశేవనను చేయిం-చవల యు, 

ఉదావ_ర్హమునకు నారాచ చూర్షము, 

న్లో! [చర శే) ఖండంపలం (తైవృత్తాతుః కృష్ణాకర్ణ ద్వయంచూర్ష్మ 

మ్! '(పాగో జనస్యవధునా వీడాలవతకం నరోలిహ్యత్ | 

ఏత డ్దాఢపురీకే పేక్టయం వి రుడదావ శే! 

నముధురంనర పతి చో “యోగ్యం  చూర్హం హారాచకంనాను | 

తా, ఖండళర్కర 1 పలము కుద్ది చేసిన తెగడ చూర్ణము అక్షపనూణము పీ 

ప్పలిచూర్భము 2 కర్ణ యులు యిటుల వాని నెల్ల -నేకము చేసీ భోజ'నాత్చూర్వము వి 

డాలపతేకమును (ఆనశా ] రూసాయయొత్తును) తేనెతో ఛకీంచిన మల బద్ధమును 

వుదొవర్శమును వారించు ఇవి మధుగముగ నుండుటచే భూపతులకు యోగ్యంబు, 

“ఫల చూర్తము, 
ల 

న్లో! ఫలంచ మూలంచ విరేచనో క్షం హీంకర్క_మూలం దశ 

మూలమ్శగ్యమ్ స్నుక్ష త క్చేతి. పునర్న వాచ తుల్యాని 

సర్వర్ల వణానిపంచ | స్న్నే మోూన్నము ద్ర -ఫసన్సహజర్జ రాణినశం 

ఖనంభా విపచేత్సులి ప్తె చ| పకషంసుపిష్టం లపనంతేదనై్నః పా 

నై _స్తథానాహ రుజామయస్నుమ్! 

తా, . విశేచనకరము లై న ఫలములు లేక వేళ్ళు యింగువ జిల్లేడు'వేరు దశమూల 

ములు 'త్రి? శ్రీఫలములు జేముడు చీత్రమాలము గలిజేరుయివి సమభాగములు వీనికి సమము 

పంచలవణములు యిటుల వీని నెల్ల 'మూార్జము చేసి ' శంఖయునందుని చి దానిన ఇదులకో 

వుప్పుే కీలాలును చీవ్రితోనూరి పూసీ వుటంబిడీ సాంగ శీతలమున దీసీ ఖల్వములా. న ను 

నిచి అన్న ముతోడగాని లేక యుదకముతో గాని సేవించిన ఆనాహము, జారించు, 

తుంబురు చూర్జ ము, 

న్లో తుంబురుశ్చా ఛయాహీంగు పొహష్క_రం లవణ త్రయమ్ | 

,యవాసీచయవతెరం పఏడంగేన సమానిచ. | 
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(త్రవృ]త్తి /గుణితందూర్ష్మం విచేదుకే.ణవారిణా | 
©) లి వ్ ౯ 

అనాహముదరాణ్యష్టా నిడ్చంథంచాపినాశ యేత్ | 

తా, ధనియాలు కరక్కాయ యింగువ పుష్కురమూలము సె ౦ధవలవణము 

శు -డాలవణము కొచలవణము వోమము యవకూనము వాయువిడంగములు ఆనువానిని 

చయ భాగ ములుగ మారక్ష ముచేసీ దానికి 8 భాగములు శుద్ధి చేసిన తెగడమార్హము గలి 

మె ఇ్రుప్నో దకములో చేవిం విన ఆనావాము. సరో్య్వోచరములు మల బద్ధము నశించు, 

భేదన వ రి. 

ల స్ అండ న చ్ ' | 

ల జా - జూ ల జ 0 | లన రు జో బాకు వే కుష్ట మై ౧థవఖిడైశ్చ గుడిపగాడై ౩ ! ఆగారధూప నహ్మలై 

శితి వ్ర లేపా ద్వ రీ రుడే (గధిత విడ్వటి కానుయన్నుః | 

తా, (వంగపండు యింగువ చేలడదంతి చెక్క. కుంకుడుసండ్లు సెంధవలవణ 

ముబిడాలవణము బెల్లము కరుఘాపము వీనిని సమభాగములుగ గోమ్మూత్రయుతోనూరి 

కోోకబట్టవబట్టించి వర్తి చేసి ఆసనమునందునిచిన వుంటగట్టి -వెడలకుం డెడి మలము 

ఊఊషగావెడలు, | 

గ్రె జ్య వి 2 సం = 9 న్లో (తివృత్క్చు క్రి హరీతక్య (స్రచతుః పంచభాగత | 

గుల కాగుదతుల్యా స్యా ది(డ్నంధన గడాపసో॥ 
గ్ల > బీ 

తా తెగడ త భాగములు పిప్పళ్ళు 4 భాగములు కరక్కాయలు 5 భోగ 

ములు యిటుల వానినికలితొనూరి గుదన్యారమునకో దగినటులయుండుట చేసీ ఆసన 

యులో నునిచిన బంధింపబడియుండుమలము వెడలు, 

విిదధి నిదానము, 

శ్లో! [ఆయుశ్వేబే) త్వ్యగ_క్తచూంన మేదాంసి (ప్రతోష్యాస్థిన 
- పూకి తాః | దోపాసోధంశ వై ర్థ్విరం జనయంత్యుచ్చ తా 

భృశమ్! ముజ+హథూలం రుజాపంతం వృ త్తంవా వ్యథ వాయ 

తమ్! నవిదధిరితిఖ్యాతో విశ్ఞేయః వడ్విధశ్చసః। పృధగ్న్ 

మెస్పమ"స్తెశ్చత, తెవాష్య సృజాతథా హ్టూనుపిహ్ తమోాం 

తు లతమణం నంనిగద్య తె! 
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౬ 

మాంస మేదస్సుల రిచి వృత్పత్ధియగన ఫుడే'కడుళూల ఫీడతోగూడి అ స్లిపర్యం 

తము వ్యాపిం చియుండ డు మూలముగలమై గుం| ఉముగ గాని "లేక నిడుషుగ శాంనుండు 

తా, వాతాదిదోపయులు కశమష సుఫషంబు లె ఆస్థుల నాశ్రయించి త్వక్ ళ్ క 

ఛయంకరమెన వాపును మెల్ల మెల్లగ లుగం జేయు యిదియ విద్రధి యనంబడుయిది 

వాత పి త్త శేష సన్ని పాత కత. ర కములన 6 విభంబులు యిక వానిలక్న్షణంబుల 

వచిం చెడ, 

వాతవిదథి లవణము, 

నో కృష్ణోరునోవా విషమో భృశ మత్యర్ద వేదనః | 
౧౧ a) ౯౩ ధి 

చిత్రోశాన (స్రపాకశ్న విద్రధి ర్వాతసంభవః | 

తా. నల్లగగాని యెఅగ గాని విప వామన వొకొానొకపుడు సన్నగ వొకా 

నొకపుడు లానుగ నుండినై కడు వేద నాయు క్ష మె జనిం-చిన పలువిధము లైన వుత్చ 

వ్తీపాములతో గరూడియుండునది వాత వి చధియని జమియవలయు, 

పి తృవ్మ దధి లతణము, 

[చర శే) పక్వోదుంబరనంకాశ శ్యామోతిజ్వరదాహవాక్ | 

థీపోశ్టాన(ప్రపాకక్చ విద్రధిః పి!త్తసంభవః | 

తె, పండిన అ తీపండువలెగాని లేక నలు పువర్ణ ముగ గాని నుండినడై జర 

దాహములతోడంగూాడి త్మీవమైన వుత్న_త్టిపాకములం గలది పిత్సవిదధీయని తెలియ 

వలయు, 

శేవ్మవ్నిద్రధి లవణము, 

శ్లో థరావసదృశఃపాందు గ్నీతస్ప్నిద్ధోల్చ వేదనః | 

చిరోశాన(ప్రసాకశ్చ వి(దధిఃక ఫనంభ వ ః॥ 

తా. మూకుడుతో. సమానమెన యాశకౌరము పొండురవర్ణము శీతలము న్నీ 

గృత్వము ఆల్నవేదనగలదై సాపకౌళముమోద వుత్పత్తి పాకములం జెందునది కఫవి 

(దధియని "తెలియవలయు, . 

పండిన వి|దధియుక్క._ (స్రావము, 

శో తనుపీతసి"తా శె పా మా(స్రానాఃక్రమశ 8న ఎలక || 

1 



ఉదరరోగనిచాన లత.ణ చికి తాదయః, ర్ ల్ల 

తా, ఇని బేప్ప బడిన నాత పిత్త శేష స్మ వి|దథులు పండినయుడల వానియందు 

చాశావిక్రమమున 2 సన్నగ ప సపువర్షముగ తెల్లగ సావము గల్లు, 

నన్ని పాతవి |ద్రధి లశుణము, 

[మాధననిదా నే] నానావర్ష రుజా[స్రావోభుంటాలో విషమో 
మహో౯ | విషమంపచ్య తేచాపి విద్రధిస్పాన్ని పాతిక ః॥ 

తా, పలువిధము లై నపీడ | సావముగలుగుట గంటవలె నుండుట చిన్నదిగ 

“గాని విషమముగ (అన గా అసాథ్యముగ నుండుటి “పెద్దదిగ నుండుట విషమపాకమన 

(కొంతభాగము -చిరకాలముమోవ నుజికొంత భాగము తీ(వ్రయగ గంభీరముగ వుత్తా 

నముగ పొడవు | కిందుగపండుట) ఈ లక్షణయులుగలది సన్నిపాత విదధియని తే 

లియవలయు, 

అభిఘాతజవీ[ దధి లతణము, 

శో ఒకోప్రుర్భానై. రభిపి తే తు తేవాపభ్య'కారిణః l 

తతో షా వాయువినృత స్పర_కృంపి త్తమిరయేల్ | 
జ్వర న్పృష్తైచదా నాశ్చ జాయంతే తస్య చేపినః | 

ఆగంతువి దధిశే మః వి త్తవిదధిలక్షుణః | 

తా, కాస్టలోష్ట పాహెణాదికమలవలన అభిఘాతము గాని లేక గాయము. 
“గాని గలిగియుండున పుడు అపథ్యము శేయుటవలన వాతము (పకోవించి తన్యూలం 

బునవృద్ధిం జెందిన క్షతోప్మ రక్త సహితంబై పిత్తమును (బకోవింపంజేసి జ్వరము 
దప్పీ తాపము అనువానిని గలుగం జేయు దు పిత్తవి వధి లక్షణయు క్షం'బె యుండిన 

అసీఘూతజవి దధియని చలియవలయు, 

ర!క్తవిదధి లతుణము, 

న్లో! కృష్ణా స్పాటానృతశ్మా్య మస్తీ దాహ రుజూకరః | 
పి త్తవి|దధిలింగ'స్తు ర_కృవి దధి రుచ్య తె! 

తా, నల్ల నిస్ఫో టకయులతో వ్యాప్తం మె ళ్యామలవర్గము తీ వమైన తాపము 

బోట్లు జ్వరముగల దై పీత్తవిదధి లక్షణయు కం బె యుండునదిర క్త విద్రధి యనంబడు 

(ఆయు ర్వే డే పనచేన_స్తనసిరా సృంవృతాః (ప్రాస్యయోమి. 
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తామ్ | నూకానాంగక్నాశేనాంతున ంభ వే; చృ్య్యయథుర్ధృనః। 
చేతో సును భవా “ భాహ్యావి(దధిలకు ణః | నోకీనాం 

సూత్తున కన్యా త న్యానాంననజాయ లే॥ 

తా, ప్రసవించిన చ్రీలయొక్క_ గాని లేక గర్భిణీ క్ర్రీయొక్క. గాని పాలతో 

గూడియుండు _స్తనములయందు వాతము బకోవిం చి సిరలం జెంది బానిముఖుముల 'సం 

కు-చితంబులుగ చేస చాహ్యావి|దధి లవమణంబుగల కఠిన మెనవాపును గలుగం జేయు ,యి 

డియస్తనవిద్రధి యనంబకు కన్యకలయొక్క_ _స్తననాడీముఖములు నూక్కుంబులుగ 

నుండుట వలన వారలకీ స్తనవి దధిజనింపకుండు (ముది వాతౌది విదథులయందే 

అంత ర్భావమును కెందియుండుు 

అంతిక్సిద)ధ లక్షణము, 

న్లో పృథకృంభూయ వాదోపా కుపితాగులురూపిణమ్ | 

వ వర్క మున్న ద్ద మంతః కుర్భంతివి [దధిమ్॥ 

తా, కర్రమధ్యమున వాతాడిదోషమయులు (ప త్యేకములుగ గాని లేక వొకటిగ 

జేరిగాని (బకో పించి గుల్టరూవం బె పుట్లవ లె పెరిగి విదథినిగలుగం జేయు, ఇదియు 

అంతర్వి దధి యన బడు, ' 

వి(దధి స్థానములు, 

| [మాథవనిదానే] గుబేవ _స్తముఖేనాభ్యాంకుమయోవంచణ యో 

నథా।! వృక్క యోాఃన్లీహ్ని యకృతిహృద యీక్లోమ్ని వాప్య 

ధ |! ఏపానుకానిలీంగాని చావ వ్యావిదధిలకుణై 8 | గుదేవా 
తనిరోధ స్తువ సాక కృచ్బాాల్పమూ(త్రతా | నొభ్యాంవా కూ 

తథాటోపఃకు వెౌవూ-రుతవోవనమ్ | కటీవృష్ట[గహ _స్తీవోవం 

కుణోతైచ విదథధా | వృక్క_యాః పార్శ్వనంకోచ ! వీ 
హ్న్యుచ్చ్యాసాన రోథనమ్ | సర్యాంగ్మవ్యగహ _స్తీవో? 
హృదికంహజూాయ తే | శ్యాసోయకృతిహికా_చ. క్లోమ్ని 
పేవీయ తేపయః | 

తౌ, గుదము మూత ద్వారము బాడ్డుకుక్నీ అండసంధులు కుతీ పిండము కీ పెహా 
ము యమక్ళత్తు ' హృదయము క్లొమము (పిపాసాస్థానము) అనునీస్థలములయందు వీ|దధి 



ఉద ద రోగ నిదాన లతుణ చికిత్సాదయః, గ్ట్లి0! 

జనించి బాహ్యూవిదథి లతణ యు క్షంబై యుండు వి్మదధి 'సదమధ్యమున జనించిన 

వాతమునకు (పతిబంథముగలుగు పో_తీకడ్నుపు మధ్యమున జనిం చిన కష్టము మోద 

కొంచకొంచముగ మూ్యతీము ఎడలును నాభి మధ్యమున ' జనిం చిన యొక్
కిళ్ళురుజూ 

పూర్వకమైన మోభగలుగుట (పక్కాలయందు జనించిన వాతము (బకోపించుగజ్జలమ 

ధ్యమున జనించిన నడుము వీపు యివి బలముగ నీడ్చును కరత్నీపిండ మధ్యమున జనిం 

చిన పార్ళ కములయందీ డుపుగ లుగు పీ హాస్టానమున జనించిన యెగయూపిరి నడ్డ 

గింపంబడుహృదయము నజనిం చిన సర్వాంగముల నీడుపు కంపనము గలుగు యకృత్తు 

మధ్యమున జనించిన శ్వాసము యెక్కి_ళ్ళుగ లుగు క్లోమస్థా నమునందు జన
ించిన పలు 

"వూరు వుదకపానమునందిచ్చగలుగు,. 

వి(దథి(స్రావ నిరమనము, 

తో, 
cయ౧ 

_నాభేరుపరిజాఃపక్యాయాం త్యూర్ధ్యమిత రత్వథ ః | 

అధస్సు" తేషుజీ వేత్తు (స్రుతేషూర్థ రం నజీవతి॥ 

తా, నాభికి పెనజనించిన వి|దగి పండినయెడల ముఖమువలన 'నా|సావమయు 

గలుగు (నాభికి! కిందుగ జనిం చిన విదధియందు 
గుదద్వార మువలన (సావముగలుగు 

నాఫియందు జనించిన విద్రధియం దిరుమొర్ష ములుగ (సౌవముగలుగు) వి దధియంద 

ధోఛాళమువలన (సావముంగలరోగి జీవించుననియు వూర్ణ క్రభాగమువలన (సౌవము 

గలగోగి మృతి జెందునని “తెలియవల యు, 

విదథిసాధ్యా_సాధ్యములు, 

న్లో హృాన్నాఖీవ _స్పివర్డ న్టంయే "లేము
 భన్నే మభాహ్యాతః। జీ వేత్క 

చాచిత్పురుపో చత చేవుకథంచన | సాధ్యా్యవిదధయఃపంచ 

పవర నాన్ని వత: ఆమపక్యవిదగ్గణ్వం తేపాంకోథవదా 

గ్ || గ్ _ 

తా, జొమ్ము నాఫీ పా ఫ్రీకడుపు ఆనునీస్టా నములయందు గాకళక్కినస్థాన 

ముల (అనగా ప్లీహము క్లోమము మొదలగుస్టా నముల) విదధిజనించి. చెలుపలపగిలి 

నయెడల ఒకానొకపుడు రోగిజీనించు, సృాన్నాఖివస్తు వులయం దై నయెడల రోగి 

మృతి జెందు మలియు పె జెప్పబడిన లి వి దధులు 
సాభగంబులు సన్నిపాతే విదధి అ 

సాధ్యంబు.. వానిలో ఆమ షక విదగ్ధావస్థలు లీ ను చాపువంటేవని 
చెలియవల యూ? 
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త్థో అథ్యాతంబద్ధనిష్యందం ఛర్చిహి క్కాతృ పాన్వితమ్ | రుజాశ్యా 

ననమాయు క్తం విదథధిర్నాశ యేన్నరమ్! 

తా, విదధియందు కడుపుబ్బరము మూతే పతిబంధము వాంతి ఎక్కిళ్లు ద 

ప్పీపోట్లు శ్వాసము అనునవి గలిగిన రోగి మృతిజెంచునని చెలియవలయు, 

శ్లో! [చికిక్సాసార సిద్దనం గ హే )కో పేబహిర్వాహిత రుక్ళోఫోవి 

డ్రిఢిరుచ్య లే1వి[ద్రథిర్హంతిపి ధ్యా వా౯ శ్యానవాళనాభి చేశతః॥ 

జా, కోష్టము నకు లోనగాని లేక వెలుపలగాని కడుపునొప్పి వాపుగలిగిన 

వి దధియనంబడు, దీనియంధు ఎక్కిళ్లు శ్వాసము నాఖిలోనుండి జనించిన రోగి 

మృతి జెందు, 

| విదథిగామాన్య చికిత్స. 

శ్లో! [మాధవనిదాచే] గుబేవాత నిరోథంతు న స్తాకృచ్భాల్ప 

మూ[తతామ్ | కురు తే వ[దథిఃప్రంనాం తస్యాదా" రక్ష 

మోకుణమ్॥ 

తౌ, మదము వస్తి అనుస్థల ముల పురుమని కి జనిం చిన వి దధియ 9బు వాత 

(పతీబంభము అల్పమూక్రత్వము (క్రమముగ గలుగుదానియందు తొలుత రక్త |సావ 
మునుజేయింపవలయు, 

వాతవ[ద్రథి చికిత్స, 

న్లో॥ [మాధవనిదా నే] క్యా థనరుణవల్క_ న్య వీ బేద్యా సె ౦ధవం 

తథా | శిలాజతునమంహింగు మసాధ్యం విిదథింజయీత్ ॥ 

తా, సైెంధవలవణము శిలాజిత్తు సము ఇంగువ వీనిని సమభాగములుగను 

నిచికొని ఉలిమిడి వేళ్ళ కపషూయముతో శేవించిన అసాధ్యవి|దధులు వారించు. 

న్లో॥ క్వాఢంశి(గో ర్వణాయాశ్చ హీంగుఘై ంథవచూర్త కై | నం 
యు కృంపాయయేచాంతైే. వివి ద్రథిరోగవీడితమ్॥ 

తౌ, ఇంగువ సెంథవలవణము వీనిని సమభాగములుగ చూర్లము జేనీము నగ చె 
కొ_వస ఆనువాని కషాయములోగలిపీ శేవించిన విదధిహరించు, 
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చిత్ర కాది లేహ్యము, 

శ్లో! [ఆయు ర్వేదే)] చ్మిత్రమూలన్యద్వక్పంచాథక ధస్వయానవా 

పాపాఠాచ।ఉగ్రాపునర్నవాద్యయ శిగ్రుత్విగ్బలా భూవీలు 

- నిర్దుండ్య! చవ్యారూసేం ద యనఖదిర సార కింశుక త్రిఫలా | 

ద్వికర ౦జం' (తివృద్ద ంతిఫుష్కారకణామూలనహచ రైరండాః | 

పృథక్పలాన్యేపాం సప్తదశ మూలక న్య పృథగ్గి వ్రపలంచ [ప 

ర్వమిదం ద్వాదశ దో9ణేజలేచ పాచయీద్వి ధినా। అష్టాంశేవ 

శేవి తెతస్టిన్నవ వ న్ర్రపరినృతం భవళతి। క్యా భేతథ్యానై ర్వి 

నత పలంగుడంచ నివ, పేత్సమ్యక్ | కోశామృ తాకుమారీతప 

స్విస్ మధుహుతభుకృథ్యాచ ఆర్ష/కరజనీ పునర్న వాగో 

మయరసంచ మి(శ్రయె త్త త్ర। గ వాంమూత్రింసర్చి శు_లంచ 

పృథక్చ ఎత క్పస్టంచా దాయ | అభయానాంచనహ (నం గో 

వి ~ గ మూత్రస్విన్న ం జర్చ్చరితంలోడ్యశ నై ర్భూయః ఎతద్దారా థ్ 

లోడ్యవిప చేదవ తార్యహింగుశుంఠి మరీచకణానామ్ | పృఫ 

_క్రీంపలానాంచూర్ష మ యోరజనపష్టట్పలానిత్యతావ పేత్ 

ఫీ తేతతోమథునః(ప్రస్థ చతుష్క_ంత ద్ధా న్యేనిధాపయేత్పతుమ్। 
వతశ్రాంకాయ చేనకధితో యంకబల[గంహం లేహయీక్చాతః। 

ఏతద్దుల్లా౯ వరంచనిహన్యా ద్వివ్ ధాని దారుణాని 1 శూలా 

రి a అల 9 
న్యప్టులానాహ క్షయవిపమజ్యుర తృడ్వి(ద్రధింశ్చాపి (| 

తా, చిత్రమాల పుపట్ట ర్ అథకములు నేగటిదూల అడ్డ సరము శిరుబొద్ది వె 

ల్లుల్లి తెల్ల గలిజేరు ఎ జిగలిజేరు మునగ పట్ట ముత్తీవపులగము ముచ్చతుమికి వావిలిచ' 

'వ్యము నల్లజీడి కొడిసెపాల కాచు ములుమోదుగ (లీఫలములు కౌనుగచెక్కు నెను 

లిచెక్క_ తెగడ నేలదంతి పుష్కు.ర మాలము (దీనియభావంబున ఆముదఫు వేళ్లు) మోడి 

గోరింట ఆమువఫు వేళ్లు ఇది దినుసుకు 7 ఫలములు దశమూలములు (అనగామౌ శేడు 

సమ్ముడు తక్క_లి కలిగొట్ల్టు కోలపొన్న "చేలములక నక్కపొన్న . “పెద్దములక' , పల్లే 

గుుఇపి నినుసుకు 2 సలముణు ముటుల వాని నెల్లదం చి 12 (ణయ చగకముబోనీ 8 



కనిన బనవరాజీయీ - ఏకాదశ ప్రక రో 

వ భాగముగ కషూాయముకొచి కొ _త్తేవన్త్ర ములో వడీయగట్టి ఆంను 200 పలముల 

బెల్లము “చేతివీర తిప్పతీ7 కలుబంద తపసీ వేరు యిప్పపువ్వు “ద తయాలము కరక్కాా 

యలు అల్లము పసపు గలి జేరు అకువానిదూ్షము గోమయరసము  గోమ్మూతేయు "నె 

య్యి కెల్లఆవనూె యివి దినుసుకు 4 సేరులు గలిపి పినప 1000 కర క్కాయలను 

విత్తులును దిస్ నోయా[తములో నాన బెట్టి యొండిం చి పెదానిలో. బాగుగగలిపి గరి. 

బకౌడతో గలియ బెట్టుచు పాకము జేన్! దించునపుడు యింగువ శొంఠి మిరియాలు 

పిప్పళ్ళు అనువాని చూర్ణమును దినుసుకు రీ పలముబు వుక్క్కుపొాడి 6 పలములుగలిపి 

సాంగశీతీలమున 4 ప్రస్థములు "తే నెవోనీ ధాన్య రాశియం దొక పత్షంబునిచి పాఠః 

కౌలమున 1 రూపాయీ యెత్తును సేవించిన గుల్మము దారుణ మైన పలుదవిభళూలలు 

అష్టీలము క్షయము విషమజ్వరము నప్పి విదధి వారిం చు, ఇడి కౌంకౌయనునివలన 

జెప్పంబడియె. 

శ్లో॥ విదధావణవత్సర్వం కర కు ర్యాద్భివగ్వర 8 

శా, విదధిరోగమును 'వణమువలె నే చికిక్సంపవలయు, 

ర_క్షవిడధియం ద దుహవారము, 

శ్లో) [మాధవనిదాశే] ర క్రాధికస్థితెవస్థా న్టంవి _త్తవి[దధిపత్కి)యా | 
న్య(గోొథన్యత్వచ శె ఎవ మంజిసహ్రాయా; కపాయకమ్ | 

అరగ్యధక పూ యేణ నిశావహ్ని సికుంభ 

పిష్ట్వాఖా దేజ్ఞ యే త్తే తన వదక కారా. 

తొ, పొ శ్రీకడుపునందు. జనించు ర _క్షవిదధియందు షిత్తవిదధి చికిత్సం జేయ 

వలయు, మజ్దప ట్ర మంజిష్టీ అననీ 2 ను నమభాగములుగ దంచి కషాయము కెఎ 

" కౌగినను శే పసపు చిత్రమూలము "ెన్ట యాను చెక్క_అన్న వానిని రేల చెక్క_కషా 
యముతోనూరి (కౌగినను రక్షవిదధి హరిం చు, - 

ప్పి! 'తృవిదథియం జు పసపవవారములు, 

శ్లో కటుకంవత్సకోశీర భూనించాతివిపూకణా | 

ముసా చందన దార్యాచ భూనింబోశీరవత్సకమ్ | 

పద్మాదు రాల భాశుంగీ వత్పళత్వగ్ని పాచితమ్ | 
రకృపిక్యాతిసారమ్ను ఎ వి త్తపి దథినాశనమ్ ॥ 

- 
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తౌ. కటుకగోహిణి కొడిసెపాల వట్టి చేరు అతివస నేలవేము పిప్పళ్ళు వినిని 

సమభాగములుగ దంచి కపషోయము కెచి (తౌగినను లేక తుంగముస్త్పెలు |శీగంథము 

మాగినిపసపు -సేల వేము వట్టి వేరు కొడిసెపాల పద ద్శకొష్టుము దురదొండి శొంఠి కొ 

డిసెచెక్క_ వీనిని సమభాగయులు గా నంచి క సాను మకౌచి తౌగినను ర క్షపిత్తాథి- 

సారములు పిత్తవి దధి హరిం-దు, 

నా, [aa గౌడ ఒర ఎష్మువి(ద్రథికి (తివృ తాది (తైలము, 

[మూాధవనిడానే] (తీవ తాప్యగ్ని సిందూర ందంతి బీల్వకుళు 

వా. గొ వ్ క ౧ o EF: లు నష డై త్టేకమ్ [1 క ర్రాంశం[వస్థగా మూ (త తిల్పతే ల:చతుప్పలమ్ | 

పాచ్యం తై లా వశేషంతుకసజే లేవనంహీతమ్ | 

శతా, కుద్ధి బేసిన తెల్ల తెగ చిత్ర రాలము వావిలి సేలదంతి మారేడు వులవ 

లు యివి దినుసుకొకొ్క్క_కకర్ష చు గయా రోను ] _ప్రస్థ్రము నువ్వుల భూ నె శీ పలము 

లు యిటుల వీని నెల్ల, చేకముజేసీ తెలము శే శెషిం నువరతు కాచి వి చఘలయందు లే 

నము జేసీన శ్రేష్టువి దధి హారించు;, 

ఆరి మేదాది నృుతము. 

'నో॥ అంజలిళా తం కాభాఎన౦ష? వంత । త న. స్పైర్ మేద N టే సి నర్టీపై గసక్షేంఛిసి | కుడవంత। త్ర 

చై: వై'ధాక్రీన్య ౧రన8కీ. రకం నృుతమ్ | కన్హాశంకల్కి_తె ంతి కాల) 

యంతీధన్యయానక: | ముస్తాచామలక్ చైవ జీవంతీచందనో. 

త్సలమ్ | పచేచేక(తనంయోజ్య ద స్పృతంపాయ యేజ్ఞయేత్ [' 

వి[దధించనగుల చ ఊడాహౌ మోహబ్యరంతథా తృృ్ణఖ్మూ 

శారా గ్ సం 5 స్, Er శ - ర్యాఛర్జి స ఏన్ ఈగ నాలా పిత్తర క్షంన శామలమ్ | 

తౌ, ఆంజలి పమాణము నల తుము క ్క-_ను వంచి రి అంశలి|పనూణము ' 

' య హ్ ' " | 

నీళ్ళలో వై చి కసాయము గాచి అందు వుశరి కె పంస్త్షరసము ఆవుపాలు ఆవునెయ్యి 

అనువానిని దినుసుకొన్కా క 3రవోవమును చేతిబీర కలు కాను స వేరు చేగటిదూల తుం 
గము స్పెలు పునెరి కపప నూనుబాల శ్రీ ంగయు కేలువగడలు అనువాని కొల్క_మును 

దినుసుకొొ కొ_క కర్ట్ పమౌణమును గలిపి చిక్కగ (కనగా ఘృత పక్వముగ) వండ్ 

'నేనించిన శేప్ఫవి ప్ దధి నుల్మెము చకెనమువలన నిసర్సి తాపము మోహము జ్యరము ' 

చప్పి మూగ రతి న మ్యునొ పివి ప్రీత కము కిమీల హాంంచు। 
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ఉదరనో్శగములయందు పథ్యము. 

న్లో! (మాధవదానినే) కుళుకావా'స్తు బృహతీ ద్విపటోలం వున 
ర్ననా | పక్యకూష్మాండకతక మిళీహీంగుజీరకమ్ | గవ్యం 
త కంపృళ్ని కా? ముండినారంగ బిల్యకమ్ | ్లీ హాప్పిలోద'రా 

నాహగుల్లు విదధిమి[తకమ్!! 

తా, వులవకట్టు తోటకూర లేక చృక్షవ రి గాక ములక కొయపొట్ల కౌయచే 
తిపొట్ల గలికేరుకార ముదిరిన గుయ్ముడుకౌయ యిందుపు కాయ సదాప యుంగువ జీ 

క్ హ లక జ్ఞ ఆవుచల్ల కోలపాన్న బోడతరము నారంజిపండు మాచేడుపండు యివి పి 

ము అష్టీలము వువరము ఆనాహము గుల్హుయు బి ద్రధి ఆనువానియందు పథ్యుకరంబులు, 

ఉదరరోగ ములయం దపథ్యము. 

న్లో॥ సింబధాన్యానినిహావశాలూర ంపిప్ట్టవె కృతమ్ | 

తథాపింజాలవిణ్యాక మాంసం మధురనంభవమ్ | 

అలాభాదనాంనూనికలు ల చ I 

పైలోదరానాహా గుల్మ విద్రధిశత్రవః | 

తౌ జేపపండు కొతి మెర్లు ఆనుములు కలువగడ్డలు వీండిఐంటకము ఇ చార 

కండ 'ెలకపీండి మాంసము నుధురజనిత మద్యవి కేవ సులు అనుగపుకాయ పెటుగు 

పులుసు కల్మష్ముదవ్యములు గురుకర (ద్రవ్యములు యివి వ్రీహాము అష్షీలము వుదరము 

ఆ నాహము గుల్టము వి్మద్రధి అనువానియం దపథ్యనకరంబులు 

ఇతి శీ నీలకంఠ చర ణార వింద తీర్త ర్భ(పసాడ పారాజవార భోగ విహార పారీణ 

నిడిమామిడి భగిస సక్సం ప్రదాయ = కారాధ్య 'రామచేశిక కిప్యో త్త తమ 

నమళ్ళ్శి వాయ సత్చుత పవిత్ర కవితాచాతురీధురీణ వై ద్యజన 

శినో భూషణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజు నావముభేయ 

(ప్రణీత శ్రీ బసవ రాజీయే అంధ తాత్సర నహి చే 

ఉఊవర ఆనాహ ఉదావర్త విదధిరోగ నిదాన 

త క్చాధ్యాసాధ్య చికిత్సానుషాన ప థధ్యాపథ్య 

లక్షణయు।క్షం ఏకాదళ |పకరణమ్, 



(శ్రర స్తు, 
కణ మానాల 

బసవ 0"జీయ మను, 

ఆం ధథతాత్సర్యముః 
- 

—ద్యాదశ పకరణము, = 

శ్లో! వీలకంఠంచుహో దేవం తారకంకరుణార్ల వమ్ | 
"జీవేశంఛ కమందార మషమూ రినుహంభ శే ॥ 

న్ా రు — 

తా, మహాడేవుట సంసార తారకుడు కరుణారనపరివూర్గుడు పరంచేవతలకు 

. (ప్రభువు భక్తులకో ర్కెనీ జేర్చువాడు అష్టమూర్తి స్వరూ పుడున్గగు వీలకంతుని నేను 

భజింపుచు న్నాడను, 

ఇ ' mu ఖే 

శ్లో! (శీసిలకంఠనంశాల్ధి చందమా బసవావ్వాయః | 
వమ్యూమి నృపషరాజీయ మహంవై ద్య శిఖామణిమ్॥ 

తా, నీలకంఛ వంశమనెడి వీరము దముసకు చందు డా బనవరాజహా యని 

"కేర్కొనబడిన నేను వైద్య గంధములలో కడు శేస్టంబె న బసవరాజీయమను నీ 

(గం థముయొక్క ద్వాచళ (పకగణమును వచింపుచు న్నాడను, 

త్చేస్తా నిదానము, 

న్లో! [అఆయుర్వే చే] ఛయ[శమూ భ్యాం బలసంతమయా ద్వా ప్యూ 

ర్త go చితం పి తవివర నె క! వీ తింనవాతం కువీతంన రాణ"ం 
ర — fp 1 అలల 

తాలు వవన్నంజన యేక్సి పాసోల్ 

తా, భయము (శ్రమ ౧లత్ యు పిళ్తమును (పకోపింపంజేసెడి ,కోభము 

వుప వాసము మొవలగువానివలన న్వస్థ్టానమున జేరియుండం సీత్తవాతములు (పకో 

పించి పూర్ణ్వ్వగతంబు లై లోడాడను (అనగా పిపా సస్థానమును) "జెంది దప్పిని గలు 

గంజేయు, 
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తృస్ధూ సానూన్య లతుణము, 
ర్ం 2 

కో జిహ్వోబహీర్ల నునకర్క_శకంఠజిహా కాంతి (ప్రలాప. ముఖకో 
షజలాభిలాపూ | చ్వేష్యూక నేం[ద్రియ మనస్స ఏరహోనితం 
(దా సామాన్య లత.ణమిదంక థెతంత్భసో న్యా ః॥ 

శా, నాలుక “వెలు వెతలుట కంఠయు నాలుక విచుునుగనుండుట కొంనిచెదు 

ట[ప్రలాపించుట నె నోచండుట వీరు ద్రాగటయం దిచ్చగ లం గసటు అన్న చ్వేషము గలు! 

గట పంచేంద్రియములు స స హీనంబులుగ నుంశంటు "మనస్సు కంఠ స్వరము చెడుట 

తం|దగలు౫ట యిహియ తృష్టాగోగ సామాన్ల లకృణంబుబు, | లగి ఫీ 

వాతజత్భ ప్లా లవణము, 

న్లో! [సిద్దరనార్ల వే] తమోమాన్య ణా మారుత. నంభవాయాంతో 
౧౧ ర ౯ 

దభా శంఖకశిరన్పుచావి | సోతోనిరోథో విరనంచన క్షం 

ఫళాభిరద్భిశ్చ వివృద్ధి మేతి! 

తా, ముఖ మెండిదీనుడగుట కణత మస్టకము అనువానియందు సూదులతో 

బొడు చునటుల వీజగలుసట రసనవాహినీ నాడులు వదక వాహినీ నాడులు అడ్డ గిం 

పంబడుట ముఖము విర ంబగుట శీతోడక మున్నుదాగిన దప్పి వృద్ధిం జెందుట చశౌర 

మువలన నిగురబల్టకుండుట ఈ అతణముబుగలదె వాతబకృష్ణుయం "తెలియవలయు, 

య 

పీత్తజత్చస్తా లత్సృణము, 

నో! వ మూ =ర్భాన్నవి చ్వేసవిలాపదాప హోర _క్రేతణత్వంపపతశ్చశోప.ః | 

ఫీచాభిలాపోముఖితి. కృతా చవిత్తాల్మి కాయాంపరిదూయనంచ 1, 

క ఫజతృన్తా లశతుణము, 

తా మూర్చ అన్న ద్వేషము తటుచుమాశళీ,లు తెపము " (రేములయం చెడుపు 

వర్ష ము కడుశోప, శీత ప దార్థములయం డిచ్చగ లుగససట ముఖము డను వేసుటసం తాపము 
నో 

కలుగుట యా అకణములుకలది ఓ వ్ _ల్తజతృస్త్యయని 'తెలిచవల యు, 

న్లో! [నూధవనిదాచే] బాప్పొావరోధాత్క్మ_ఫనం వృ తేగ్నా తృ 

ప్రాబలాసేన భ వేత్తభాతు ని_దాగురుత్వం వుధురాన్య 

తాచ తృ హ్లార్లీ తశ్ళుమ్యతి చాతిమా (తము ॥ 



త+ హారోగనిదాన లతు.ణ చఛచికితాాదయ;, గ్రా? 
లవి నె 

తా. స్వకౌరణయువలన (బకోపీం చిన కఫము జాఠరాగ్ని నాచ్చాదించుటచే 

దాని వేడిమి, నడ్డగింపబడినదై. ఆధేముఖం బై వుదకమును వహింపుచుండు (సోళ 

స్ఫుల శోషింపంజేసీ కఫజ తృష్ణను గలుగం చేయు, దానియందు నిద జడత్వముగలిగ 

నోరు తీపుగనుండుట, ఈ తృష్ణువలన పీడింపంబడిన వాడు కడుశోషం జెందు, 

కుతజతృ స్టా లవణము, 

c౧ 
న్లో వమతస్యరుక్చోణిత నిర్ణమూా భ్యాంతృ ఘా చతుర్థీ వతజావుతాతు | 

తా, శస్త్రాదికములవలన కృతముగలవానికి పీడ రక్ష్మసావము గలుగు, వా 

నివలన తృతజ తృష్ణ జనించు, ఇది 4 గ నుండు, (తతమన... గాయము.) 

తఈయజత్భ సా లవణము, 

శ్లో; రనక్షుయా ద్వాశుయనంభ వాసా తయాభిభూతస్తు నిషోది 

శేషము! -పేవీయ బేం భన్సనుఖం నయాతి 'తాంనన్ని పాతాదితిశే 

చిదాహుః |! తనక్షయోాకానిచ లతు.ణాని తస్యామ చేశా 

భిషగ్ప్ట వస్వేత్ | 

తా, రసతీయమువలన జనించునది కయజ తృస్లయనంబడు, దానివలన పీడి 

తుడు నుండువాడు టయుంబగలు పలుమారు నీరు (చాగినను తృ _ప్టిజెండకుండు, 

ఇదీ సన్నిపాత జనితంబని- కొందరు వచించెవరు, దీనియందు 1రసత్నోయమున జెప్పం 

బడియుండు లక్షణంబుల న్ని యు గలుగునని వైద్యుడు డాలిసికొ నందగు, (రసత్నుయ 

మున హృదయమునందు పీడ మబ్బు శోష చెవుడు వీనులు శరీరము బారునటులుం 

డుటదప్పీ అను నుపద్రవంబులు గలుగునని సుశుతమునందు జెప్పంబడియాన్న ది.) 

అమజతృ ప్లా లక్షణము, 

శ్లో॥ [మూధవనిడానే) (తిదోషలింగామ' నముద్భ వాతు హృచ్బూ 
లనిప్రీవన సాదకర్తీ! 

తా, (తిదోషలతణంబులు వాదయనున శూలగలుగుట జొల్లుగారుట బడలి 

కగనుండుట ఈ లతుణముగలది ఆమజ (అనగా అజీర్ధ్ర) తృషస్టయని జెలియవలయు , 

అన్న జత్భ స్టా లతుణము 

న్లో స్నిగ్ధంతథాన్లుంలవణంతుభు _క్రంగుర్వన్న మేవాశుతృవంకరోతి, 
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తౌ, స్నెగ్ధము పులుసు వుప్ప జడము లేక మూ _తాధికముగల యన్న మును 
భుజించుటవలన కీఘుముగ జనిం చునది అన్నజ' తృ వ్షయనంబడు, 

వ 

శ్లో! [మూధవీయే] దినస్వరః |ప్రత్యాందీనానన శుహ్క_హృదయ 
గళతాలుః। భవతిఖలుసోవ నన్లాత్తృ ప్లా సాకోవిణీకష్నా | 
జ్వరమోహాభయ శకానశ్వాసాద్యు పన్పష్టు ేహనామ్ | 

అ”, తృన్టయొక్క యుపష్మదవమవలన హీనస్వరము మోహము మనః కౌంఠ 
ముగలుగుట ముఖమువాడంట హృదయము గొంతు దవడలు యొండుట ఈ లక్షణము 
లుగలది వుపసర్షజ తృన్షయని చెలియవలయు మటియు శరీరము కృశించి జ్వరము 
మోహము క్నయము దగ్గు క్వాసము ఆదికబ్బమవలన అతిసారము. మొదలగు నుష్మదవ 
ములతో గూడియుండు తృష్టారోగము కష్టసాధ్యంబు, 

అసాధ్యతృష్ణా లవణము, 

శో నర్యా_స్వ్వతి ప్రగకారోగ కృశానాంవమి, (పనక్తానామ్ | 
ఫఘోగోప(ద్రవయుక్తా స్పృష్నా మరణాయవిజ్ఞేయా | 

శతా, చాతేజూది సర్వతృష్టా రోగములు మిక్కష్కటముగ వృగ్ధిం జెందినను శేక 
తృ ష్లారోగమువలన శరీరము కృళశించినను లేక వాంతివలన దప్పిగలిగినను యిట్టి భ 
యంకరమెన యుష్మదడవములతో గాడియుండు తృష్టారోగ మృతిజెందునని చెలియ 
వలయు, 

దాహనిచడాన ము, 

మద్యజన్య డాహ లవణము, 

శ్లో! (ఆయున్వే బే) త్వచంపా/_ప్త స్పపానోష్మా విత్తరక్రాభి 
మూర్చితః। డదాహాం[పకుర్య తే ఘోతంపి త్త వత్త పఫుపజమ్! 

తా, మద్యపానమువలన వీత్తము |బకిోపించి డానియొక్క యూచ్శ్మము పీ త్తే 
రక్షమువలన వృద్ధి జెంది చర్మగతం2 భయంకరమెన దాహమును గలుగంజేయు. 
దానియందు పీత్తకమన కరఠాపభమయుల నేవింపంధగు, అథి 
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ర కజ వి గోజదాహా లవీణములు, 
బీ en 

న్లో కృత్స్న ేహానుగంర క్ష ముది క్షందహతి[ధువమ్ | 

నముష్యు లేతృష వతేచ తా[మాభస్తామయలోచనః | 
లోవాగ్ ంధాంగ వదనోవహ్ని నేవావకీర్య లే 

పి త్తజ్యరనమః పిత్తాత్సచాప్యనవిధిః న్ఫుతేః | 

తౌ, సర్వదేహమునందుండు ర_క్షముబకోపించి కడువాహామును గలుగం 

జేనిన ర క్రజదాహా మనంబడు, దానియందు రోగికి అగ్ని వద్ద కార్నుండియుండు 

నటుల తాపము దప్పి శరీర నేత్రమలయందు జెలుపువగ్గమయు శరీరము నోరు అమవా 

నియం దినుముతో తుల్యమెన వాసన శరీరముపైప నిష్యను జల్లి నటుల వేదనగలుగు, 

మణియు పీత్తాధిక్యమువలన దాహము జనించు దానియందు వీ త్తజ్వర చీకీత్సం 

జేయవలయు, 

తృ స్రానిరోధజ దాహ లవీణము, 

న్లో॥ [సిందూర మణిదదర్ప గే] తృష్నానిరోధాదస్టాత్ శీ జే తీజన్స 

ముద్దతమ్ సదాహ్యాభ్యంతరం చేరాం (పద హేన్టుంద ఎతీనః | 

నంకుహ్క_గళ తాల్ళోస్టో జిహ్యాంనిష్కృప్యు "వేవతె | 

తా, దప్పి నడ్డగించుటవలన వుదకరూప మైన ధాతువు తయించి డానివలన 

పితొష్మము వృద్ధి జెంది శరీరమునకు లోపల వెలపల దాహమును .గలుగం జేయు, 

డొనంజేనీ రోగి జ్ఞాన కూ న్యుండగుటయే గాక గొంతులో చెడ పెదవి అనువాని 

యందు శోవగలవాడో నాలుకను చె టికిదీసీ కదలింవు చుండు, 

శ న్ర్రఘాతేజ దాహో లక్షణము, 

శో అనృజాపూర్ణ కోపున్య దాహోన్యస్సాా తుదున్సహా।ః | 

తా, శళత్ర(పహారమువలన ర'క్షము కోప్టమున (అనగా వృాదయాదులయం 

దు) నిండి దాహమును గలుగం జేయు, ఇదియ శస్త్ర జన్యదాహమనం బడు, ఇది కడు 

అసాధ్యము. 

ధాతుమయ జన్యదాహా లతణము, 

నో దాతుక్షుయోత్లో యోదాహ చేవ మూ ర్చాతృ పాన్వితః 

తయైమన్టురః |క్రియానన్స నీచేర్భృశనివీడితః | 
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తా, రసాది ధాతువులు క్షయించుటవలన దాహము జనించు. దానియందు 

మూర్భ దప్పి 'స్టర భంగము ని శ్చేష్టత కడుపీడనగలవా డె మృతి జెంను, 

తవజదాహా లక్షణము, 

న్లో! మతజోనశ్నత శ్చాన్య శో చతో వాప్య నేకభా | 
Cn 

నే చా S వాల పులాషపహాకె |! కనాంతర్ల క ర లెల్వేర్గం తృష్టూమూ రా (పలాపవా 

శా. మతమువలన జనించిన చెహములో' అన్న ద్వేషము గలుగు, లేక పలు 

బిధభములు” దుఃఖించుటవలన వెలపట మిక్కు_టము క దాహము జనించు, చానియం 

చు దప్పి చూర్చ తబుచుమాటలు గలుగు, 

మ ర్మాభిఘాతజ దాహా లతుణము, 

సూతబోషప్న సీ సోసాధ్నన్స ప మోవమతః | శో మర్చాభిభాతజోప్య స్తీ సోసాధ్య్వన్స_ప్త 

జో uy క్ అగ 5 g | 
సర్వఎపచ వన్దాస్సు ౪ శ్లీతగాత్రన్య చేహిన | 

తౌ, మర్మము పె డెబ్బ దగులుటవల న చావాము జనించు ఇది అ సాధ్యము ఈ 

దావామ 7న సంఖ్య్వగలదిన నుండు, నరరదాహములయం చవని శరీరము వెలపట 

చల గనుం జెడినో అట్టివానియొక్క సర్వదాహముల వర్జింపవల యు, 
mn J) జ 

ఇరు జర _ తృప్పుకు ఫపునర్న వాది కల్పము, 

ఇగ ఆవి ఉంచా వ ధ్ 9 శ్లో! (చికిత్సాసారసిద్ధ సంగ హే) వునర్నహ్యాపామార్ల మూల 

కంజీరకద్యయమ్ | త(కవిష్ణంపి బేచ్చాపిముఖతోప |ప్రశాం 
తయే | 

తా, నలిజేరమువేరు వుత్త నేణి వేరు జేలకు నల్ల జేలక జ్జ వీనిని సమభాగములు 

గమజిగలోనూరి (దాగిగ దప్పి డారించు, 
జ బే 

తృప్షకు పర్పటీ వటుకములు, 

శ్లో! [మాధననిదాచే] పర్పటీమాగధీ మూలం పీచుమండార్ష 95 
డవైః | మర్షయి త్వావటీ కార్యాముఖశోప. (వశాంత యే | 

యాం (6 p 

తౌ, పర్పాటకము మోడీ వీనినింసమ భ్ గములుగ (గ్రహించి వేపచెక్కు అల్ల 

ము ఆనువాని రసములతోనూరి మొ్రలుజేసి సేవించిన దప్పిహరించు, 
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తృ్ఫప్పకు ఖర్హారాది కషాయము, 

తో '[(ఆయున్వే చే] * ఖన్టూరయ్టీ కాళ్భీర మృద్వీ కాపద్డు కేనరమ్ 

ఛా[శ్రీపాషంవ్యాఘీ)బలా ద్వయం చసు చందనమ్ | 

మధూకపుప్ప కాశ్మ్శర్యంళో యృకేవ చతుర్లుణా;ః | 

పక్యంపర్యుషితం రా (తె స్థి ఆ భాండేన వేదృ ఢ | 

లాజా మార్ల (పతీవాపం శర్మ రామధుసంయుతమ్ | 

తృహ్లా దాహహారంపా నేజాతీప్రపష్పాధినామీతమ్. 
మూర్భాడాసా భ్రమంహంతి దీ_ప్తంగ్భహమివాంబునా | 

తా, ఖర్జూర పండు యప్టి మధుక ము కుంకుమ పువ్వు దాకపండు తామరయి 

గురులు వుసిరి కెపప్పు -పెద్దయీత్ "పెనములక పీ పన్నములక ములత్తవపులగము పెద్దము 

_త్తవపులగము శీగంధము యిప్ప పువ్వు గుమ్ముడు వీనిని సమ ఫభెగములుగ నంచి 4 

గింతలు నీళ్యుబోని 4 వ భాగముగ కషాయము కాచి వడియగ ట్రై కొ తకుండలోనుని 

చి అందుపేలఫుసత్తు పంచదార లేనెగాలిపి జాజివూవులువైచి ] రాతియునిచి చ్చే 

బిం చిని” అగ్ని చేదహి కోాంపంబడుచుండు గృహ ముదకమువలన  శాంతిజెందు చందం 

బున “దప్పి తాపము మూర్శ (భమ ఆనునవి శాంతీ జెందు, 

తృప్షుకు వాలు కాది లేశ్యాము, 

శో ద్వా(తింశ తాపథై సోయా ః పల్లె కంవాలు కంపచేశ్ | 

పాద శేపంవ(శ్ర్రుపూతం లాజాస కుసితామథు | 

యుక్తం లేవ్యాం నిహం త్యాశు దాహతృష్ల్ఞూవుదాత్యయా౯ | 

తా. 82 పలముల యుదకములో ] పలము కూతురుబుడమనువై చి 6 నభా 

ముగ క పహాయముగాచి వడియగ టి అందుపేల పునత్తు పంచదార తేనెగలివీ లేహ్యుపక్వూ 

ముగ వండి సేవించిన ౌౌాపము దప్పి మ దాత్యయరోగము శీ ఘముగ హరించు, 

దావామునకు సైంధవ" ల్పము 

న్లో న్. క్ంయె సై ౦ధవం మూర్మం సురాపల చతుష్టయమ్ | 

పిబేత్సద్య శ్నమం: తమూాత్త మద్య సా నోత దాహ కమ్! 

* ఖస్టారోశ రమ్సృ న్వీజం పద్మకం పగ సరమ 1 యమక, 
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తా, నిష్క్ట[వమౌణము సెంధవల వణము శీ పలముల కల్లులోగల పి శీవించి 

నమద్యపానమువలన జనించిన తొపము తక్న్షణయున హరించు, 

జో న్న తృప్తకు దధిమ స్తు కల్పము 

శ్లో! దథిమ స్తుగుడంతో (ద్రం మద్యంమై.నామ్లు కాంజికై 8 | 

నష తేలి కుభి_న్రహ్లాం పాత ఃపానా_త్త్థ)హాజ్జయేల్ | 

తా, పెటుగమోది మీగడ బెల్లము తేనె మద్యము ఫులినీనకలి నెయ్యి-పేల పు 

సతు. వీనిని పాాతఃకొలమున సేవించిన శీ దినములలో దప్పి హరించు, 

యవసఃక్తు కల్పము. 

శ్లో! యవబీజోళ్లనక్తూనాం స్యసై ంధవసు వర్చలమ్ | 
య యై ---౨ Qe | 

నజీరకంజలంపీతం పానాత్యయ హరంపరమ్! 

తౌ, యవల పేల పుసత్తు సెంధవలవణము సౌవర్చలవణము జీలకజ్ఞ వినిని సమ 

భాగనులుగ నుదకముతో నూరి దాగిన మద్యపానమువలన జనించిన దాహము 

హరించు, 

వాతతృషప్ష్రకు బద ర్యాది కల్పము. 

న్లో! (సిద్దనంగహే] కోలదాడిమవృమోన్లు మూతులుంగ (ద్రవం 
పృథక్ 1 పై ఆ కంహపుషాశుంకీ య వానీజీర కన స్పనుమ్! 

సోకంకీ ప్రా (ఏచేచ్చామ్లే వాతతృస్తాత్యయంహ శేత్ | 

తా, నేసపండు డాడిమపండు చింత మౌదిఫలము అనువానియొక్క. రసము 

ను దినుసుకొకొ్క్కాక వలముచొప్పున (గహించి అంగు బోడతరము శొంఠి వోమము 

జీలకజ్ఞ అనువాని చూర్ణ మును దినుసుకు శ్రే పలముచొప్సృనగలిపీ సేవించిన వాతతృష్ట 

పహారిం-చచు, 

పె త్యతృష్లకు సితాది కల్పము, 

నో సిళతాదాదిమఖర్జూ ర దా మౌచవ్యపరూహకమ్ | 

(పతిచూర్ణ ంతుక రైకం పలమా (తంతు న కుకమ్ i 
రా 

ఉదకంమదిరా వైన (పతియోజ్యం పల్మతయమ్! 

పిర్తతృష్నాత్యయంచాశు పిబేచ్చాంతి మవాస్నయాల్ 1 
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శా. పంచదార దాడిమపండు ఖర్జూరపండు (చాతుపండు వెవ్యము చి,ట్టంతప 

డు అనువానిని దినుసుకు కర్ష (పమాణమయుచొప్పున దంచి చూర్షము జేసీ 1 గలము 

పీలవుసత్తుగలిపి అందు నీళ్ళు కల్లు మూడుమూడు పలములుగలిపీ సేవించిన పిత్త జత 

వ్ల శ్రీఘీముగ వారించు, సే 

అన స నిం అకట ల Pa 
శమ పత్చృష్టకు వారి చాద్ కహాయవము, 

నో శారిభాధాన్యకందాతో వాలుకం చందనంనవుమ్ |! 

సర్వతుల్యంభ వేల్లాజూ స్పర్వ్యంతతో యశ్చ తర్లుణాః | 

పాదశేషంపచేత్పీతం ససితం శ్లేష్మ జాంజయేత్ ॥ 

శౌ. మినుబాల కొతిమెర్లు దాక్షపండు కూతురుబుడము (క్రీగంథయు వీనిని 

సమభాగ ములుగదంచిచూరగ్గ ముజేని దీనికి సముయుగ పేలవుసత్తుగలికి యీాయన్ని 

(దవ్యములకు 4 యి తకు లు నీళ్ళుబోని బతుర్థాంళము? కపూయముకాచి సంచ దారగ 

లిపీ (దాగిన శ్రేష్మజతృష్ష వారించు, 

అ 

శో [ఆయు ర్వేచే] చందనంతారి వాదా? మౌ ముసొబదకకంనమమ్ | 

సరగతుల్యా స్త ధాలాజా ద్విరష్టగుణితైర్జ వైః | 

అష్టావ శేషకంపాచ్యం సితాషదయుశంపిబేశ్ | 

ఛర్జి ంతృష్లాం నిహంత్యాశు తౌదై ) ర్యామనీకామలమ్ | 

అత్యంతేమద్యపా నేన తంహ శేద్దాహ మేవహీ | 

తృష్నా 'భా)ంతింక్షమంకోహం తథాపానాత్య యంహాశేత్ ॥ 

శౌ, (గీగంధము గనాడపాం (దాతపండు తుంగయుస్తెలు రేసపండు యివి 

దినుసుకో కొ_ ఫాగము “పేలాలు క భాగములు నేవక్రయు 160 భాగములు,యిటుల 

వాని నెల్ల నేకముడేని ర వ ఛాగముగ' కపషాయముకాచి వడియగట్లి పంచదారగాని 

లేక తేనెగాని గలిపి దొగిన వాంతి గప్పి హరించు మైనము తేనె గలిపీ దాగిన 

క్షడుమధ్యషా నమువలన జనించిన తాపము దప్పి (భాంతి (శ్రమ శోష పానాత్య్వయ 

రోగము హరించు. 

శ్లో! [సిద్ధసంగహే] ధాన్యకంజీర కం కేశీహ్యుకీరంచందనంఘృనమ్ | 
శితకయ్పూరకంకుష్టం మధుకంఛ మృణాలకమ్ | 
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పంచతగక్పల్ల నాః పంచభాతీ) ఫలవటాదికమ | 

ఇదం స్వ్యాదనుసా నేన దావాశాంతికరంపరమ్ | 

తా, కొతి మెర్లు జీలకజ కురు వేరు (శ్రీగంధము వట్టివేరు తుంగముస్తెలు పచ్చ 

కర్పూరము చ గల్యకో మ్గు అతిమధుర ఘు తామరతూండ్లు * పంచత్వక్కలు $ పం 

చపల్ల వములు వునీరికఇపండు వటాదులు అనువానియొక్కు_ యాయనుసానమువలన 

దాహముళమించి, 

'తామా+దిక రనము 

న్లో తా(మం చ! కికయా. బద్ద సూత తంతొళం నతుత్లకమ్ | 

వటాంకురర సిర LN ఫం శ్సషా ద్వ మా|త్రతః ll 

తా, తా్యమభస్మ ము శుద్ధి చేసిన రసము కుద్ధి జేసిన తొళకము శుద్ధి జేసిన మై 

లంతుల్ధేము వీనిని మజ్జి చిగుళ్ళ రసముతోమర్చి ంచి బిళ్ళ చేని యెండించి పుటంబెడి వల్లి 

(పమౌణమును సేవించిన దప్సీ హరించు, 

ర సాదిచూర్ష్యము, 

1 [మాధవనిదానే) రసంంధకకర్పూ రై శై శలోశిరమరీచ క్రై | 

నసిగె ః గ్రమనృ రెశ్చ సూక్తం కృ ఆ్వాత్వహర్చు భే | 

(తిగుంజూ ప్రమితంఖా టేత్పర్యువి. తాంబుచ | 

భృశంత్భ పా ంనిహం ల్యేవ మశ్యభ్యాంచ (ప్రకాశింతమ్ | 

తౌ, శుద్ధి జేనిన రసమ 1 భాగము శుద్ధి బేనిన గంధకము 2 భాగములు వచో 

కర్పూరము శీ భాగములు శుద్ధి జేనీన శిలాజిత్తు & భాగములు వట్టి వేరు 5 భాగములు 

మిరియాలు 6 భాగములు పంచదార 7' భాగములు యిటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి 

మె త్తగానూరి 8 గురిగింజల యెత్తు ను (పాత $కౌలమున చేవించి వెంబడి 1 రాతి 

యుంచబడిన నీరును (ఆౌగిన అత్యంతమైన దప్పి హరించు ఇది అశ్వినీ "దేవతలచే 

(పక టింపబడియె, 

శ పంచత్వక్క్కు లన---మజ్జై_రావి-అ ల్లి-జువ్వి-మామిడి-అసు వాని వట్టలు, 

$ పంచపల్ల వములన మామిడి ేశేడు వెలగ మాదీఫలము మొశేడు 
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తృష్టాహర యోగము, 

నో రోగేపసర్లజాఆ 'యాం థాన్యాంబుససితంమధు | 

నట్మపరోవాయ ష్ట్యాహ్వ కణామధుకృతావటీ | 

ముఖనస్థాచిర కాలోశ్రాం తృప్నాంహన్యాత్సుదు_స్తరామ్ | 

తా, రోగమువలన దప్పిగలిగిన ధనియాలసీళ్ల లో తేనె పంచదారగ లిపి తా 

గవలయు, లేక మజ్జ చిగుళ్ళను గాని లేక లేత మల్టీ యూడలు అతీమధురము పిప్పళ్ళు 

అనువానిని గాని నూరి యుంటజేనీ పుక్కిలియందుని చికొని దాని రనమును (మింగు 

చుండిన చిరకాలముగ జనించి యసాధ్యముగనుండు దప్పి హరించు, 

వెదాది గండూవము, 

న్లో సమె మా[మజంబూత్ధం పిబే త్కా్భథంసుపానితమ్ 

సతృష్టోమధునాకు ర్యాద్దంచూషా౯ నలిలాశితమ్ | 

తా. మామిడి నేనేడు ఆనువానిని సమభాగములుగ దంచి కపషాయముకాచి 

తేనెవై చి చల్లార్చి (తాగినను లేక తేనెతో నీళ్లుగలిపి పుక్కిలించి యుమినీనను దప్పి 

శమం చు, . 

దాహమునకు చం (దక భారనము. 

న్లో [నిత్య నాధీ యె] గగనదర దయు కం శుద్ధసూతించ గంధం 

(వహరమధుసుపిష్టం వల్ల యుగ్భుం నరోచ్వ్యాత్ | జ్వరహర 

గదసింహో శృంగచేరోదశేన (పథమజనిత చాహం త।క్ష 
భు క్షంచ భోజ్యమ్ | 

తా. అభకభస్మృము శుద్ధి జేసీన యింగిలీకము కుది జేసిన రసము శుద్ధి జేసి నగ ంథ 

కము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి తేనెతో 1 రూము మర్దించి 2వ 

ల్లముల యొత్తును అల్ల పురసానుపానముతో శేవించిన వాత పకోపమువలన గలిగిన_ 

దాహము జ్వరము శమించు పథ్యము, మజ్జిగయన్నమును భుజింపవల యా, ఇది గద 

సంహార సమనియు జెస్పంబడు, 

రసాది ఘుటికలు, 

నో రనబలిఘున సార చందనానాం ననలదనేవ్యపయోద జీవనా 

186 
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నామ్ | అపహరలిఘుటిముఖస్థి తేయం నకలనముక్థిత దాహ 

వూ[శయిత్తామ్ | 

శా. శుద్ధి చేసిన రసము శుద్ది జేసిన గంభకయి పచ్చకర్పూరము చందనము జటా . 
నూంని వట్టి వేరు తుంగము క్పైలు పనిని, సమ భాగములుగ చూర్మముజేసి శేతీళాే గలిపి 

యుంటలుజేసీ నోటియం దునిచికొనిన (చివోషమువలన జనించిన దాసాను హారిం 

చు. కావున నీరసాది ఘుటికలను యెల్ల పుడు శోటియం రకునిచికొనవలయు, 

మృతసంజీవనీ ఘుటికలు ॥ 

న్లో! (సిద్ధర సార్ల వే] నుధుయస్టిలవంగంచ శిలాజతుతృటి స్తథా | 

నహ[నథావనాకార్యా నవతేండులవారిణా |! యామమాతం 

దృఢ ౨మర్ష స్రవటేకోల సమాన్నృ తా | కృష్ణ కార్పాననీరేణ 

తృ మో డాహజ్వ రాక జ యేల్" మూర్భాద్యము [గరోగంచ 

వాతంపి త్తంచ నాశయిత్ ! మృుతనంజీవనీ (వోవ్తా పూజ్య 

పాడై రుదీకితా | 

తౌ, అతీమధురమ లవంగములు కుద్దిజేసీన శిలాజిత్తు యేలకులు అనువానిని 

గమభాగములుగ చూర్భముకేనీ [కా త్రవియ్యపు కడుపతో 1000 మార్లు భావనచేసి 

పీవప 1 రూము చాన్యగమర్షిం చి చేషపండంక మాత్రలు జేని యందొక దానిని నల్ల (ప 

_త్తీయాకఘరసానుపానముతో సేవిం చిన దప్పి దాహము జ్వరము. మూర్చ “మొదలగు 

భయంకర కోణములు వాతజపీ త్రజగగోగములు నశించు, ఇది పూజ్యపామనిచే జెస్పం 

బడియొ, 

ఖర్జూరాది చూర్జము. 

న ఖర్దూ రామలబీజ-ని పిప్పలి చశిలాజతు | 

ఏలామధుకసాపాణ చందనో ర్వారుబీజకమ్ | 
థాన్యకంశ ర్క రాయు_క్తం పాతవ్యంయ్న వారిణా | 

అంగ దాహం లింగచాపహాం గుదజంతీఇశు|క్షజమ్ | 

కర్మ రాశ్ళరిశూలన్నుం వృవ్యంబలకరంపరమ్ | 

నాశయెన్నూ(త్రరోగాంశ్న్చ తథాకు[కభవాసపి || 
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శా, కర్టూరము గ్య నీరి శెవరుగు పిప్పళ్ళు శుద్ధి జేనిన శిలాజిత్తు మేలులు అతి 

మధురము కొండపిండి వేరు చందనము డోసవిత్తులు కొలీ మెరు పంచచార వీనిని సను 

'భాగములుగ చూర్లముచేనీ అతీనుధుర కిహెయానుసానముతోడ (దాగిన శరీరము 

మేధ్రమగుదము అనువానియిందలి తాపము శ కతయయమువలి న జనించీన తెవము శ 

ర్క_రాళ్ళ్మరిసూల మూ |తీరోళము శుక్ల దోషమువలన జనిరిచీన రోగము వినిని హరిం 

పం జేనీ వీర్యవృద్దిని బలమును గలుగం జేయు, 

పీత్తజదాహమునకు చికిత్స, 

న్లో! పి _త్తజ్వరహ నై స్పరై్వ్వైః పి కడా హేవిధర్శతః। 

తొ, పీ త్రజదాహామునందు సం వూర్ల।ము పీ_త్తజ్యర వాళనకర చికిత్సలం జే 

యతలయు, (అత్తిపాలను పంచదారలోగలివి భక్షీంచినదావాముహారిం చూ.) 

చందనాది చూార్హ ము, 

శో! [ఛై రవకల్చే] చందనోళీరకుష్టాబ్ద భా(త్రీచోరక ముత్పలమ్ | 
మధుకం మధుఫుష్పంచ [దాతాఖక్టూర కంతథా | చూర్తం 

కృ త్యానమనసీతం (వ్రాతళ్ళీ తాంబునావిబేడ్ | రోక్తపిత్తంతథా 

వ్యానంమై త్యంగుల్టుంసముద్ధ శేత్ | అంగడాహంశీరోదాహాం 

ధిరోవి భమమేవచ |! కామలాంచ (పమేహాంశ్స పై త్యీజ్యర 

విశాశనం। చన్ష! నాద్యమిదం చూర్షం పూజ్యాపా చేన 'భావీతమ్ | 

శౌ. చందనము వట్టి వేరు చంగల్వకోష్షు తుంగము స్టైలు వుసీరి కవరుగు కో 

రములు కలువగడ్డలు అతిమధురము యిప్పపువ్వు (చాకుపండు ఖజ్జూరము వీనిని సమ 

భాగములుగ చూర్ణ ముచేసీ డీనికి సమముగ పంచదార గలిపీ (పాఠఃకొలమున నొక 

రాతి యుంచబడిన యు వకముళోడ దాగిన రక్టపి త్రయ శ్వాసము. పీత్తిగుల్మము 

ఆంగతాపము శిరోదావాయ తలదిరగుట కామిల (పమేహము వ్విత్త్సజ్వరము హరిం 

దు ఇది పూజ్యపాదుని చె జెప్పంబడియె, 

ఫునర్నవాది లే లము, 

న్లో (పూజ్యపాదీ యే] శ్వేతంపునర్న వామూలం పలశత మితం 

శుభమ్ | కృ స్నూజ్యదుగ్ధమ భ్యేచ చేవ యేదాణేశేభిష్ | 
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తత్స మంటిబతె. లంచప్పృథ గ్ల) వ్యాణశియోజయెత్ | ధూపం 

హోడశ భాగంచవురీవాష్టవ రాళకమ్ | కచోరోలీరకం శీతం 

కృష్ణోశీరన్తథెవచ మంజిష్టంరం గచూర్మంచ [శీగంధంర క్ర 

చందనమ్ |! కృప్నూగరుం ద చరు ద్రావొన్పలమేకం (పయోంజ 

యెత్ | తచ్చూర్డం _తైలమ భ్యేచ నివీపేలా ప చయేత్సుధీః। 

మేహారి కాష్ట్రయు స్తేన పాచయేతోయలాగ్నినా | సుషక 0 

త కై లముద్ధృత్య 'రా(తావంగంచ మర్ష యేత్ , అంగశూలం 

బాంగదాహో చ్నే త్రరోగాన్నవీనసాకా | పాండుకొనులము 

ప్నాని సూతికా సన్ని పాతేజిత్ | కరదావా న్పాదదాహ 

_స్తందాంకటినమిోరజా౯- | మీయకుస్టాంశ్చ కండూంశ్చగ 

జక ర్తాదికంతధా | శిరోరోగా నృ) మాన్ని _్తం న తాణాం 

దృఫ్టీగోచరమ్ క తడై వామృుతతుల్యంచ జ్యరాణాం జీన్టీ నా 

మపి! అస్టిగంతుజ్యరం వైవమేహజ్వర (పశాంతయే[సర్వాంగే 

మర్షనంైవ మంగళస్నా ననూచశేత్ 1 శినోదీతమిదంతై ల 
మశ్విభ్యాం గోచరీకృతమ్ | నర్వరోగహరం చైవ దుర్త భం 

ఛిపజాంభువి | సాధయేద్ద్గురుముఖేనై వ సిద్ధిర్భవతినాన్యథా! 

తా, 40౮ రభూసాయల యెత్తు తెల్ల గలిజేరువేథును 250 రూపాయల యెత్తు 

- నల్లావునెయ్యి న నల్లావుపాలు ఆనుచానితి కోేనూరి అందు నువ్వులనూనె 406 రూపాయల 

యెత్తు కరుభూవము 16 రూపాయలయొత్తు మిరియాలు లవంగ వుచెక్క_ ర భాగములు 

కచోరములు వట్టి చేరు కురు వేరు మంజిప్టి కాచు చందనము ర_క్రచందనము కృష్ణాగరు 

రుదాక అను వాని జార మును దినుసు కొకటింటికి క రూపాయలయొక్తు చొప్పు 

నగలిపి మేహరికౌస్టములతో మంచాగ్నితో కె లపక్వముగ కౌచిడించు కొని ర్మాతుల 

సర్వాంగము నందు మర్హ నము జేసీకొని మంగళ స్నానము జేసిన అం౫ళూల అంగ తౌపము 

చే తరోగములు పడిసెము పాండురోగము కెమిల శరీరమునందలి యాుష్తము బాలింత 

రోగము సన్నిపాతము చేతులు "కాళ్ళు మంశుట 401 ద కటివాతము క్షయ ము కష్ట 

ముదురద ,"జకనర ము మ సకరోగమ (భవమ * తము చే తగోగము చదృపినోగము జీర ణ 2 ' _ CE లటె నా 
జ్వరము అస్టిగతజ్వరకు మేహజ్వరము వీనిని వారింపం జేయు, ఈ తై లము పూర్వమున 
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ఈళ్వరునిచే జెప్పంబడియె, దానిని అక్వినీచేవతేలు (ప్రనీద్ధపర చిరి, మజీయు నీ'తేల 

ముసర్వరోగమయుల పహారింపం జేయు. ఇది భూమియంచుండు వె ద్యులకు లభించుట దు 

ర్లభము, ఈ'తెలమును గురుముఖముగ నెటింగిన బెపధ సిద్ధి గలుగు, తద్వెపరీతం 

బునసీద్ధి గలుగ నేరదు, 

న్లో! నర్యాంగోచందనా లేప శ్పం|ద్ర కస్తూరికాయుతః | 
వితనిరజలే పోవాధారాగార నివేశనమ్! 

తా, పచ్చకర్నూరము కన్తూరి అనువానితో గూడియుండు  శీగంధమును వూ 

నీకొనినను లేక "తెల్ల దామర వు ప్వుథరిం చినను లేక జలయం త్రములు గల గృహమున 

నివనీంపుచుండినను తాపముహరించు, . 

తృష్టైరోగములయందు పథ్యము, 

॥ (మూధవనిదానే] భ )స్రముదై ర్శసూరై ర్యాచ ణశ్రై శూ 

య. రంభావుస్పంత (క్రకు3 *ర్చందా/యోపర్పటవాల 

కమ్! కవీళ్ళంమూలి కాకోలం కూ శ్ళాందేకముపోదికా | ఖర్దూ 

రందాడిమంధాతీ)కర్క_టీ లలదంబుచ। |  జంబీరంకర ముర్తశ్చ 
బీజపూరోగవాంపయః మధూక పుహప్పం (పీబేర ంతికానిమె 

భురాణిచ | చాలతాళాంబులీ తాంబుపయః పేయం[ప్రపాన 

కమ్! 'నాతీకంసరసీతోయం శతాహ్యో నాగశకేనరమ్ | ఏ 
లాజాతీఫలంపథ్యాకు స్తుంబరి కుచందనమ్। ఘనసాకోగంధ 

సారఃకౌముదీళిశిరోనిలః! చండనార్ల) [వియా శ్రేపోముక్తాభర 
ఆధారణమ్। గాహానం లేపనంచాన్యవథ్య మేతే_త్తపాతుశే॥ 

శా. చేయించిన ప్రుసలు చిటు సెనగలు సెనగలు అనువానిలో జేనితోనై 

నను జేయబడినకట్టు అరటిపువ్వు మజ్జిగ జున్ను దాకుపండు పర్పాటకము వట్టి వేరు 

వెలగ వండుపువ్వులదండ నేగపండుగుముడుకాయ బచ్చలికూర ఖుర్ జారపండుదాడింబ 

పండు వుసీరికపండు దోసకాయ పౌాశేనీరు నిమ్మపండు 1] పలము మౌాదిఫలమ ఆవు 

పాలు యిప్పపువ్య్వు కురు వేరు చేదుగలరనయు మధురరసము లేత తాటినీరు శీశోోదకము 

పాలు పానకముదే నె చెరువులోవినీరు చల్ల పిల్లి గడ్డలు నాగ కేసరములు. యేలకులుజూ 

భీకాయ కరక్కాయ కొతిమెర్లు రక చందనము పచ్చకర్నూరమ కచోరములు వే 
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న్నెల చల్ల నిగాలి చందనము బూసీకొనిన ప్ర యొక్క యాలింగనము ము తాల బో 

రయుల ధరిం చుట నరుఅయందు స్నానము జేయుట లేపనము యివి తృ స్టారోగము 

లందు పథ్యకరంబులు 

తృ ప్నూరోగమునం దపథ్యము, 

శ్లో! స్నేహాంజనం స్వేదన భూమపానం వ్యాయామనస్యా తపదం 
తకాషమ్ | గురషన్న మన్లుంలవ ణం క షూయంకటుత్రికం దుష 

0 : ౧౫ లు 

జలానితీక్లమ్॥ 

తా, శరీరమునకు _తెలము బూనికొనుట అంజనము వేసీకొనుట చెమటదీసు 

ట ధూమపానము సేయుట మిక్కు_టముగ సంచరించుట నస్యము సేయుట యొండ 

లా దిరుగుట చెడ్డదంత కొష్ట్రము జడాన్నము పులుసు వువ్వు వొగరుగలగ సములు ళం 

కె పీప్పలి మిరియాలు చెడ్డనీరు కౌరము అనువాని సేవంజేయుట యివి యన్నియు 

తృష్ణూ రోగమునం దపధ్యకరంబులు, అట్లగుట చే వానిని వర్ణింపవల యం, 

దాహారోగమునందు పథ్యము. 

శ్లో! [(మాదవనిదానే] శాలయష్షష్టి కాముద్రా మసూరాశ్చణ కా 
యవాః।! ధన్వమాంనర సాలాజూమండం వై న కు క్రవాసితో | శత 

ధాతంఘృతందుగ్ధంనవనితంపయోభవమ్। కూ శ్టాండంక ర్క. 

టీమోచాపననసి. దుజాడిమమ్ | పటోలపర్చ్పటీ దాతూాధా 

(తీఫలపరూషకమ్ | | వింబీతుంబీతభాే ముర £ ఖర్జూర ంధాన్యక ౦ 

మికీ! వాల? కాలం ప్రయాళంచకృంగాటంచక' సేరుకమ్ | మధూక 

ఫుష్పంహా బేరంపథ్యాతిక్రానినర్వశ 8 | సితాపదేహా భూ వే 

as ఎంగావగాహానమ్ | ఫుల్లోత్సలదశళ శమ శయ్య 

శీతల కాననమ్ | కధావిచితా/గీ తానివాద్యం మంజుళ భాష 

ఆమ్; ఉకిర నందన్ నో లేపక్సీ తాంశుశ్సిశిరోనిలః। భారాాగహం 

(క్రితాన్పర్యో[పతీరంహిమబాలుకమ్। సుధాంశురశ్శయస్పా a 

నంమణయోమధురోర సః | పూర్యో్టకానివిధేయానిపి_త్త తహారి 

ణితార చ! వతిదాహవఆ"ంన్యాణాం. పథ్యనర్ష ౫ దాహృతః॥! 

. 



తృష్టారోగ విడాన లమ్ణ చికి త్చాదయః, స్ట్] 

తా, 60 దినములకు ఫలించెడి వడ్లు పెసలు చిజుసెననగలు సెనగ లు యవలు 

హుట్టభూమియందలి జంతుమాంసరనము * లాజకుండమయు నేలపీండి పంచదార 100 

మౌర్ల ఊదకముతో గడుగబడిన ఘృతము పాలు పాలయందు తీయబడిన వెన్న బూ 

డీద "సర్ఫ్భుడుకౌయ దోసకాయ అరటిపండు పనసవండు తీపీగల డాడిమపండుపొ 

ట్లకాయ: పళ్చాబకము (దాతుషండు వుసీరికవొలు వు "పద్దయీళపండు దొండ కెయ 

అనుప కోయ ఆల్ల ముఖర్ జార పండుధనియాలు సదాప లేత తాటిముంజులు సారపప్పు 

పరికెగడ్డ నెమ్ముటములు పంచదార శీతప దార్థ లేపనము భూగ్భవాము సేచనము ఆ 

భ్య్యంజన స్నానము వికసించిన కమలముల యొక్క_ శయ్యపై పరుండుట పట్టు మె ర్ట 

సె పరుండుట చల్లి నితోట చిత్రకధలను సంగీతమును వాన్యయును వినుట మంచిమా 

టలాడుట వట్టి వేరు విసనకజ్ఞల యొక్క గాలిని సేవించుట చందనమును బూనీకొను 

ట వన్నెల చల్ల నిగాలి జలగ్ఫోహము ప్రల యొక్క. యాలింగనము యేట్గుట్టునందు 

గూర్చుండుట పచ్చకర్నూ రము చం|దక్రణమయు స్నానము రత్న ధారణము 'ముధురర 

సము పూకోర్టక్షపి త్త నాళ నకర యోగములు యివి యన్నియు దాహలరోగమునందు 

పధ్యకరంబులు, 

దాహరో్గమునం దపథ్యము, 

నో విరుద్దా న్యన్న పానాని (గాధోవేగవిదారణమ్ | 

(శమవ్యవాయవూాధ్య్హానం యారంపి త్తకనాణిచ 

వ్యాయామమాతేపంతకం "తాంబూలంమధుశామఠమ్ | 

వ్యవాయకటుతిక ప్నూ ౯ దాహావాకా పరివర్ణ యేత్ || 

తా, తీరమత్స్యాది విరుద్దనమును విరస్థాపాననిను నేవించుట [కోధమును. 

జెంగుట మలమూతౌాదుల వేగమే నడ్డగించుట క్రమ త్రీ బి గోనునము కడుపు నుబ్బిం 

వెడి పదార్థ మలు క[కూరము ఏ త్తకరవస్తువులువీనని మ్మ. టముగ జీవించుట, మి 

కు_టముగ సంచారము సేయుట మయొండ మజ్జిగ తాంబూలము తేనె యింగువ చేదు " 

కారము వుష్ణముగల ప దార్గములు వీసని వేవించుట యిని దాహరోగమునం దపధ్య 

కరంబులు, అట్లగుటచే వానిని వర్టిం పవలయు, 

ఈ లాజమండమన --1 ఫాగము పపేలాలలో 14 భాగములునీరుబోనీ 

పేలాలు ద్రవించి ~ంజిగనగువరకు నుడికిం నుటయ, 

గ శీచనమన--- కీతోదకము మొవలగువాని కి శరీరము జిలకరిం దు టయ, 
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హృ(దోగ నిదానము, 

nn క్ ల న్లో॥ [ మూధవనిడా నే] అత్ఫ్యు స్నా న్లు కపాయంచ హ్యాకి(స్ర్రవ్యన 

నంతథా | హృది బాధాం(ప్రతుర్వంతహృ వోగంతంప చక్షు తే! 

తౌ, అత్యున్షము పులును వొగరుగల (దవయ లను మిక్కు_టముగ సేవించుట 
మిక్కు_ టము౫ క్రీ సంభోగము సేయుట వీనివలన ఖోొమ్ములయందు పీడజనించు, ఇది 
యహృ(దోగ మనంబడు, (వృ దోగమన లెమ్ము వొవి క్ 

హృ|చోన భేదములు, 

న్లో! హృ(దోగః పంచధావోమై.; పృథక్సనై ్యశ్చజంతుఖిః | 
వా తాత్ప్సళూల- హృడయం పితా చ్లా హనమని(తేమ్ | 

కఫత తగును స్ప్పృబ్ధం నర్వతన్పర్వ బకుణమ్ | 
జలే ( 5 వ్ ఉర ; ఆ త; || స త్యాజ్యః క్రిమిభిక్చొత్లో హ్యతికందూనమన్విత 

తా, విరుద్ధాహార వీవారమలవలన చాతాదిదోషములు (పకోపించి వాతజ 

పిత్తజ నేష్మజ సన్ని పాతజ కృమిజములన ఫ్ విధయులెన వా దోగముల గలుగం 

జేయు, అందు వాతమునలన జనించిన హృ దోగములో అొమ్మునందు నొప్పిగలుగు 
పీత్తమవలన జనించిన దానిలో అొమ్ములో తాపముగలుగు, శేష్ముయమవలన జనిం 
చినదానిలోవాత పి త్ర శేషులక్షణంబులు గలిషియుండు, ఇది అ సాధ్యము, కొమ్ముల 

వలనజనించిన దానిలో మిక్కు_టయుగ దురడగలుగు (ఏకదోషము వలన జనించిన 
హృ (దోగములే సాభ్యంబులు ద్వొిదోష (తీవోషమువలన జనించిన హృ(దోగములు 
అసాభ్యంబులు 

న్లో! నూరు ఆాద్ధ ఎ్రదయంయస్య స్సు టితంచాతివేదనమ్ | 
పిఠ్తాన్మూ న్భాక్షమ స్వేకో ముఖకోహః[పజాయ తే | 

(శ మోరుచిశ్చిమందాగ్ని కఫసా)నఃకఫాధథికే | 
మి(శీతంద్వంద్వజం శ్రేయం సర్వలింగం (తిదోవజమ్॥ 

తౌ, వాతజహృదోంగముస అటోమ్ము పగిలినటుల మిక్కుటముగ నొచ్చును, 
పీత్తేజహృదోగమున మూర్చ బడలిక చెమట గలిగి ముఖము [వాడిన ట్టుండంను, “శ్లేష 
జహ్భాదోగమన (శమ అరుచి అన్నమా౦ద్యముగలిగి నోటినుండి కఫము వెడలును, 



త షైరోగనిదాన లవ్.ణ చికి ఆాదయః 5658 
ల 

ద్వంద్వజహృ దోగమున 2 వోవమలతణంబులు గలిగియుండును, (తీదోషజహ్భా (దోగ 

మున వాతవి త్త శేష్మలమణంబులన్నియు గలిగియుండు (ఇది అసాధ్యము, 

క్రిమిజహ్ఫ నో )౫ లవణను, 

న్లో! విద్యాతిదోపంత్వపి సర్వలింగంతీ వా_ర్తితోదంక్రిమిజంసకం 

డుమ్। ఉ క్షే దఃస్టువనంతోదళ్ళూలం హృల్లానక_స్తమః |అరుచి 
శా రన నేేతత్వంశోపశ్చ [కిమిభ జేభ వేత్ ॥ 

తా, త్మీవమెన వీడ కూల దగురదగలుగుట నోటిలో నీభూరట వృమియంట 

నూదులతో బాడుచునటుల పీడగలుగుట నోకరింతలు గలుగుట ఆరుచి ేతముల 

యందు నలు ప్రువర్ణయు శోనగలుగట ఈ లతణంబులు |కిమిజ హృ దోగమునగలుంగు 

పృా(దోగోవద్రవములు, 

న్లో॥ లోవ సాదోభ మళ్ళోపోక్టేయా స్తే పాముషదవాః 

కివి చే! కివుజూలీనాం నే వీ, కాణాంచ య్వముతాః | 
(ఆమి చ డా 

సం_స్తంభన్సజ్యరం ఘోరం రూతు స్పర్శానహంగురు | 
అధ్యానకుత్. హృత్క_ం౦ఠ వాతవిణ్మ్ఞూక్సరోధతా | 

తం[దాకోచక ళూలాని తన్వ లింగానినిర్లి చేత్ | 

తా, పిపాసాస్టానమున బడలిక [భమ శోషగలిగిన సృృదోగోషదవములని 

తెలియవల యు, మటియు (కిమిజ వృాదోగము నోళ్లో॥ హృల్లానమాన్య (సపణమతీ 

పాక మరోచకమ్ | మార్చాఛర్షి తృపా నావా కౌర్మ్య్యృశ్వుయధు వీన సౌకా॥” (అనగా 

ఓకరింతలు. నోటనీరూరుట అన్నము పాకముగాకుండుట అరుచి మూర్చ వాంతి 

దప్పి కేడుపుబ్బరముళ రీరకృళతథ్వము వాపు పీఠసము అన కఫ | కీమిరో నేప] డవంబు 

లును శరీర _సంభనమయు భయంకరమైన జ్వరము హృదయమున రూతు జడత్వముగలిగ 

యుప్ప్రృస్పర్శను సహింపకుండుట కడు పుబ్బ రము కడుపు టొమ్ము, కంఠము ఆపాన 

వాతము మలమూ(త్తములు అడ్డ గింపబడుట తం|ద ఆరుచి శూల ఆను నుషదవంబు 

లును గలుగు, 

హృ(ద్రోగమునకు రసాయనము 

క్లో! ([ఆయుశ్వేదే] రనగంధా భభస్మాని పార్ట వృతుత్వగంబునా | 
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ఏకవింశగిధా భుర్చేభావితాని విధానతః |! 

మాషనూ(త మిదంచూర్ల ౦ మధునానహ లేహయెత్ | 
వాతలేజంపి_త్తేజుం శ్లేవ్మనంభూతం వా (త్రిదోపజమ్ | 

క్రిమిజంచాపి హృ(ద్రోగం నిహం ల్యేననసంశయః! 

తా, రసభస్మయు గంభకభ స స్మము అభ కభ సము వీనిని నసమభాగములుగ 

ఖల్వములోనుని-చి యెండయందుని బి మద్ది చెక్కరసముతో 21 మార్లు భావనజేసా మౌ 
పపమాణమును తేనెతో సేవించిన వాత పీ క్త శేష్మ (త్రిదోష, కెమిజ వృా(దోగ 

ములు నిస్ప్సంశయ ముగ పహూరించు, 

ఫె త్య పహృదో/గమునకు పంచసార రనము, 
(=U (ఎ 

న్లో! [మతాంత శే శుద్ధసూతం సముంగంధంధా (తీఫల[దవై రి ది నమ్! 

యక్ష ఖర్జూర (ద్రామేణాం క్యా థేన మర్ల యేద్దినమ్ | 

వంచసారరసోనామ భతయేన్మామమా త్రకమ్ 

ధా(త్రీమార్హం సితాబాను పి విత్తహృ (దోగ * శాంత యే! 

తౌ, శుద్ధి జేసీనరస గంధకములను సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి వనీ 

రిక పండ్ల రిసముతో 1 దినము యష్విమధుకము ఖర్ జూరపండు దీప్మ దాతు అనువాని 

కషాయముతో 1 దినము మర్దించి మౌపహమెత్తు మాతలు జేసీ వుసీరకపప్పు -దూర్జ్యము 

పంచదార అనువాని యనుపానమువోడ 'సీవించిన ెపెత్యవ్చూ చో)గము వారించు, 

నేవ హృనోగమునకు హృదయార్లన' రసము, 

శో (మూథవనిదానే] శుద్ధసూతం నమంగంధం మృతం తామ 

ద్ధాయోన్పమమ్ | మర్టయేత్త్రి ఫలాడ్రావై *+కాకమాని(ధ 

వైర్చినమ్। చణవమూా[(తాంవటీంఖా చే [ద్రసోయంహృదయా 

ర్దనః కాకమాచీఫలంశుహ్మ్క_ం (తిఫలాపల నంయుతమ్ | 

ద్వా(క్రింశశాపరై సోమైః క్వాథమష్టావ శేహకమ్! అనుపా 
నంపి చేచ్య్చాంత్యై హృ దోశేచకపోత్టి తే! 

జిద వేట్ , 
కయ 



తృ ప్రూరోగ నిదాన లక్షణ చికిత్సాదయః, కక్ 

తా, కుద్ధి జీనీన రసము కుది జేనీన గంధకము యివి సమభాగములు ఈరెం6టికి 
మము తా్య్మమభస్మృము యిటుల వాని ేకముజేనీ (తీఫలములు. నల్ల కౌచాశు అను 
వానిరసమలతో 1 దినము మర్దించి సెనగగింజలంత మాతలు జేనీ యందొకచానిని 
యెండిన నల్ల కౌచిసండ్లు (తీఫలములు అనువానిని దినునుకొ కొ_కపలము వొప్పు 
నదంచి 82 పలములు నీళ్ళు బోనీ అష్షైవ కేషముగ కషపూయముకొచి యీయనుపాన 
ముకోడ సేవించిన శేష్మహృ వోగము హకించు, 

౧౧ 

హృదేోగమునకు గ-జూభ(ద్ర రనము. 

తో [ఆయు శర్వేచే] నిమ్మ త్రయంకుద్ధ సూతం నిష్క_ ద్వాదశ గంధ 
నమ్! గుంజా బీజంచషణ్ణి మ్మ_ంనింబ బీజంజయా తథా (వల్వే 

కంనిష్క_మా |త్రంతు నమం చేపాళ బీజకమ్ | జ మాజంభీరధు 

త్తూర కాకమూాచీ[ద్రవై గ్రినమ్ | మర్ష్యంనర్వుం రనంకుర్యా 
దృ _సోర్లుంజాద్యయంలిహేత్ | గుంజూభ దరసోనాము హొం 

గుసై ంధవ నంయుతమ్ | శమయ త్వేవకించి (త్రముర_స్తంభం 
చదుస్పహమ్ | అర్క_శీ శేణసింభూగ్థం 'లేపోవతసిచావయే. 

జ్। పద కేనరనం[ దాకా నింబబీజంజ యాతధా। తుల్యంచ 

తుద్దుణం శ్నీరంీ, రాత్రోయం చతుద్దుణమ్ | శీ రావేకేవం 

చవచేత్సకౌ (దం పాయ యేద్భిషక్ ' ఉదరాణితతంచై వ 
హృద్రోగం ర కపి త్రనుత్ ॥ 

తా, శుద్ధి బేసి నరసము 8 నిష్కు_ములు కుది జేసీ న గంధకము 12 నిష్కు_గులు 
గసరగింజలు 6 నివ్క._యులు వేపవిత్తులు 1 నిహ్కు_ము తక్క..లివిత్తులు 1 నిష్కు_యు కు 

ద్ధి జేసీన “నేపాళము 1 నివు యు యిటుల నానిన ఖల్యమయులోనుని చి తేక్కు_లి నిమ్మా 

పండు వుమ్మెశాకు నల్ల కౌచాకు అనువాని రసములతో 1 దినము మళ్చించి 2 గురిగింజ 
లంత మ్మశలుజేసీ "నెయ్యి. యింగువ _సెంధవలవణము అనువాని యనుసానముతోడ 

చేదించిన కడుదు_స్టరమెన హృదోగము హరించు, మణియు పెంధవలవణము బిల్లీ 

డుపొలతోనూరి జొమునందు లేపనముజేసీన దుస్తరమెన హృదోగము హరించు, 
కౌమర శేసరములు (దొతుపండు చేపవిత్తులు తక్క_లి అనువానిని సమభాగములు* . 

(గహీంచి వానికి శ గింతలు ఆవుపాలు ఆవుపొలక శ గంతలు నీళ్ళుభోనీ పాలు 
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శేపించునటులకౌచి అందొకింత తేనె 2 గురిగింజల యెత్తు కాెనషభమునుగలిపీ సేవిం 

చిన ఉదరము గాయము వాదోగము ర_క్త్షపీకిత్రయు హరించు, 

పహృాదోగమునందు పథ్యము 

శ్ఞా! "మాధివనిదానే] స్వేదోవిరేకోనమనంచ లంభునంపి_స్థీర్ఫో 

లేపక్సిరర_క్సశాలయ; | మృగాడిజంజాంగ లసంజ్ఞ యాన్విత౦ 

యూపారసా ముద్దకుళుళ్ససంభవాః | ఫురాణకూ వ్మాండర 

సానచాడిమం శవ్య్యూక శాకంేకు పటోలకం-చ | ఏరండృతే లం 

నగనాంబు పెంధవమాజూ వితకంచ ఫపురాతనోగుడ | సుం 

రీయ వానీలసునం హరీతకీకుష్టుంచకు స్తుంబరు కృవ్ణమార్ష్య/ 

కమ్; సౌవీరశుక్ష ౦ మధువారుణీరన। కస్తూరికా -చందనకం 

(పమాణమ్ 1 తాంబూలమ ప్యేప. గణనస్పఖాభ వేస్తు రృన్య 

' హృద్యోగనిపీడితాత నః 

తా. చెమటదీయుట విశేచనము వమనము జేయించుట లంఘనము వేసుట 

వ స్టికర్ణంజేసుట లేపనముల జేయించుట కడు సాక యెల్డ బియ్యపు వంటకము అడవి 

యందుండు పకుపతంలమౌాంసము "పెసలకట్టు- వులవకట్టు (పాతగుమ్ముడు కాయ మౌ 

మిడి కిలో - డీమపండు శేలాకు పొటకౌయ ఆముదము వాననీరు సెంథవలవణి 

ము మేకగొ (ర అనువానిమజ్జగ (పాత బెల్లము నొంఠి వోమము వెల్లుల్లి కరకౌ్మయ 

చంగల్వకోష్టు కొతి 'మెర్లు మిరియాలు ఆల్లము కలి తెల నికేణె సారాయి కనూూరి చం 

దనము తాంబూలము అనునవి వ్చాదోొగమునందు పథ్యకరంబులు. 

హృదో)గమునం దపథ్యము. 

క్ల తృట్ఫక్షిమూ[తానిలశుష్క. కాసోద్రార శ్రమశ్యా సవిడ[శు 
వేగాకా! సింధ్విందువింద్యా.దైనది జలాని మేపుపయోదుష్ట 

లజంకషూయమ్! 

తౌ, దప్పి వాంతి మూత్రము వాతము సొడిద్ర తేనువు (శమ శ్వాసము వాల 

ము రోదనము అనువాని వేగము నడ్డగించుట నీంఛునది పీమాలయము వింధ్య్వపర్వ 

తము అనువానియొక్కా జలము బృరెపాలు దుష్ట జలము నొగరు (వుప్పు కారముదంలే 

"కౌస్టము రక్త మోక్షణము) ఇవి హృదోగమునం దపథ్యకరంబులు, 
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విషూచీ అతుణము, 

శ్లో! [మాధవనిడాశే] వివిధై క్వేదనాభేదై ర్యాయురై ్వభృళ 
కోకితః ! సూచిఖిరివగా కాణి విధ్యతీతివిషూ చి కా! 

తె, వాతేయు మిక్కు_టముగ (బకోపించుటవలన పలువిభ వేదనా భేదములు 

గలిగి నూగాంతో బాడుచునటుల ళకీరమును వేధించునది విషూచియనంబడు, ఈ 

వాతవిషవూచి. లతణము, 

న్లో! త త్రతూలభ)మానాహ కంపృంభాదయోనిలాత్ | 
2) 

తౌ, కడుపునొచ్చుట (భమగలుగుట్ కడుపుబ్బుట శరీరమువణుకుట శరీరము 

_సంఖించుట యీ అతృణములు గలది వాతవిషూచియని చెలియవలయు, 

దె 5 
పైత్యవిషూచీ లత,ణము, 

"లి క్ లి అన వవ 7 g శ్లో! విక్తాజ్ఞంరోతిసారశ్స్చ తం|దాతృట్స)ల పాదయః | 

తా, జ్వరము అతి సారము తం|ద దప్పిగలుగుట వచరుట ఈలతోణములుగ 

లది పీ త్తవీషూ-చెయని తెలియవలయు, 

॥ మ ప శ్వ 0 a శమ్టువిషూచీ లక్షణము 

న్టో॥ వర ంగగురు? గః మీవనాదయః న్్ క ఫా చ్చర్ట్యంగగురు తా వాక్చంగ ద్ద ద 

“ 4 హాం అనుజ విషూచ్యా మతివృద్ధాయాం పార్టి చాహిః ప్రశన్య తే | 
ర్ం 

నదాహ శ్చాపదా ్చెవం విధివచ్చోపచార యేత్ || 
+z ర 

తా. వమనంబులగుట శరీరము బలువుగనుండుట నోరుబంధింపం బడి మాటలా 

డుటకు శ_కిలేసండుట బగ జొల్లు గారుట యూ లకమూముబు గలడి నష్ట క్్సూంచి 

యని తెలియవలయు దిహూ' “ఎక్కు టఉముగ వృద్దిం 2ందిన మడిమలు మొవటు పాద 

ములవరకు రక్ష వేని యిధావిధిగ చికిత్సంపవల యు, 

విపూచ్యుప [దనములు, 

న్లో! నిదానాశోరతి;ః కంపో మూత ఘాతోవినంజ్ఞ ఆ+*| 

అమిోఈప[దవాఘో రా విషూచ్యాంపంచ దారుణా; | 

లా 
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శా. నిదాభంగము యేప చార్జమునం దిచ్చ లేకుండుట వణుకు మూత్ర (పతి 

బంధము మూర్చ ఆననీన్ ను విష్లూ చియందు దారుణోప దవములని తెలియనల యు * 

అసాధ్య విషూచీ లక్షణము, 

న్లో [ఆయున్వే దే) భూలంవి శేకవమన మానాపోో దాహతావ 
క్ష నమ్ | విషూచ్యాంపట్ప్ర కాశేణ మృత్యు రేవననంశయః॥ 

తౌ, _పెజెప్పంబడిన విషూచులలో కూల బభిరేచనము నాంతి కడుపుబ్బరము 
దాహము అలౌహము అన 6 యూప ప్రవములు గలిగిన రోనినిన్ఫంళయమయుగ న్ఫుతి జెందు 

న్లో! మాధవక్సే ] రనవాదంలేవఖాదర కృన్ణ తానయనమజ్జన 
కంప కుతిక్తయ; |! న్మతివినాశ నక కం నిధిలాంగళతా మరణ 
కారణమేతి విషూచికా! 

తౌ, నాలుక దంతములు నోళ్ళు సిదవులు నల్ల గనుండులు చే తయులు సం 
టలువడుట శరీరము వణకుట చెవులు వినరాకుండుట స్మ ఎలి లేసండుట అవయవ 
ములు శిఫ్లంబగుట యూ లశ్నణములు పిషూ చిరోగమునందు గలిగిన మరణముగలుగు 
నని తెలియనలయా (ఈ క. లం డెడి విషూదులే సాధ్యంబులని రమెలేం 
గి చికిద్సింపవలయు,) “ ' 

అలనక లత్ణము, 

క్లో; [ఆయున్వే చే] కుత రానహ్వ లే పెళ్యర్థం (పతామ్యేత్సరికూాజతి। 
నిరుస్థోమారుత శె నం కమాప్రవదావితి 
వాతవవో స నికో “ధక య న్యాత్యర్థం భ వేది | 
రర్యాలక నూర లు తృస్లోచారోతు యన్య చ॥ 

తా మిక _ ఓయఘగ కడు పుబ్బుకీ మోహమును జెంచుట జీనముగ శద్దించుట 
ఆజేర్లమువలన వాహొంబభోయుఖ (ప్రతిబంధముగలశా సృృాదయకం శాదులయందు నం చకించుట చాక వ లయలు మిక్క్కు టముగ బంధిం సబడుట దప్పీ "లేను పలు గాలుగసకు యా అతేణములు గలది అలనక ద్ మని తెలియవలయు, 

విలంపికా బతణము., 

నో దుష్టంతుభ్ధు! 'కంక క ఘమూరు శా ఎ [కువ ర 
వ భాం (ప రే నోర ప్రమభ్య 
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కృయుస్వ్యాన్। విలంబికాశాం భృశదుశ్చికి త్స్యా మాచ 

తేశా న్ర్రవిదఃపురాణాః॥ 

తా, కఫవాతముల వలన భుజించిన యన్నము దుష్టం బై పూర్ణ వ్రముగ గాని లక 

అథోమౌర్షమున గాని ఇడలకుండిన విలంబికయని తెలియవలయు. దీనిని ఆయుశ్వే 

దవే త్తలు ఇసాభ్యుమని వచిం చెదరు, 

అ సాథ్యవిషూచి అలనగ లక్షణము, 

శో యశ్సా్యావదంతోస్థ నఖ ల్చనంజ్ఞానమ్యరి తో ఛ్యంతరయా 

త్ నే్యతః। తచెమన్వన్పర్వ వము, కృనంధిర్యా యాన్నరోసౌ ఫున 

రాగమాూాయ!! 

శా. దంకో=ాలు "పదవి గోళ్ళువల్ల నగసట నొకింత తెలివి గ లిగియుండుట వ్యా 

తీగలుసట ే్రములు లోనికేగుట హీనస్యరము గలుగుట సర్వసంధులు (కే థిల్య 
మాను జెంటుట యి అతణములుగల విషరాచి అలనకరోగులు మృతి జెంచెదరు, 

విషూయలకు చికిత్స, 

శ్లో! (గమాధవనిదా చే] విషూచ్యామతివృద్దాయాం * మస్తు చేయం 

ముహుర్ముహుః | దధితకనడాక్మీఘం పేయంజీవన హేత వే! 

తౌ. అధికముగ కట్టి చెందిన విష్రూ చుల నంచు సెబుగుమోదినీళ్ళు “సెణుగు 

వల్ల అనువానిలో డేనినిగాని పలుమారు (దాగిన రోగి జీణించు. 

= x ఆన్ అవ. టట తో గాఢం ప్రచ్చర్భ నం ప్రాకృలవణనలిడై ర్భృంగతొ యేననస్య 

మ్ | చించాప[(తాంభ సాన (తిక ప్రటుయు తేనాగ్ని నావా 

అకా ॥ గ దబు అ రే కో 
వ్ దప g | కల్క_ నుంనీకణానామ పక్ళితనలిలై నయ టు 

జరగ . ఇమ మాగాయు. ఈ గ్నిపకోవ: | లుంగా క్రైర్వ్యోపనక్తాహ్యూయ ఫలర జనీత్యం 
ల యమా యాం జనం సాది సూ జూ సన్! 

తా, విష్రూచులలన. = తొలుత గాఢముగ వమనము జేయించి పీదప మె లథవ 

అవణమును సీళ్ళతోనూరి ;ంంటగలగరాకర రసముతో గలిపి జనము జేయిఎచినను లేక 

న తే| కందధిసమంజల ఫ్, 
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చిం తెకురసములో | తికటుకములు కై ంధవలణము గలిపి నస స్యముజేయిం చినమ లేక 

మడిమలయందు రత్నలు చేసినను విషమూూచి' సారించు మణియు (తీకటుకములను నూరి 

కల్కము జేసీ వుష్ణ్టోదకములోగలిపి (దాగిన విషూచి హరించి అగ్ని దీపనము గలుగు, 

(తీకటుకములు కౌోౌనుగ విత్తులు పసఫు వీనిని మాదీ ఫలరసయుతో నూరి ఆంజనను 

చేనసీన విషూచి హరించు, 

అగ్నీ ముఖ రసము, 

న్లో! [నిత్య నాథ్ యే] సూతంగంథం సహంతుల్యం మర్లయేడార్ల) 

కదవైః | అక్య త్ల చించా పామార్లతార మారొచటంకణమ్! 

జాతీఫ ల-లవంగ ౦-చ (తికటు[తిఫలానమమ్ | శతంఖతయారంపం 

చపట్క_౦ హెంగుదేరంద్యిఖి గకమ్ | మర్లయెదన్లు యోగేన 
ఏంజామ్హూా (తేంవటికృతా | - పొచసీదీవనీస ద్యోజీర్ల థూాలవిషూ 

చికాః | హాకొ, -౦గుల్హుంచోదరంచ నాశ మేన్నా (త్రనంశ 

యః | రసేందనంహితాయాంచ నామ్మానహ్ని ముఖోరనః। 

తౌ, రసము గంధకము వసగాభి వీ9ని శుద్ధి చేసి సమభాగము ఖల్వములో 

నునిచి అల్ల పురసముతో మర్గించి అందు రావి చింత వు క్షరేణు అనువాని మొవము 

లను _ువమారము నర్ద కారము వెలీ్గార కూరము జూజికౌయ లఅవంగములు (త్రిటుక 

ములు (తీఫలములు శంకుభ 'స్తమ యవతకారము అనువాని చూర్షములను నువ్కు_రమూ 

ము సర్భతాూరమ మోదుగు నువ్వులదంటు యవలు అనువానికారములను సముభాగ 

ములుగ గలిపీ దానిగోడ యింగువ బీలకజ్ణ అనువానిని 2 భాగములు జేర్చి నిమ్మ 

పండు ఫులిచింతమొదడల:స పుల్లని (దవ్యకముల రసములతో మర్షించి గురిగింజత మౌ 

'ర్రలుశెపి సేవించిన అజీ ర్లయు నూల విషూ చిక ; యెక్కి.ళ్ళు సల్మమ వుదరము అను 

వాని నిస్పంళయముగ 'హరింసంబేనీ పాచన డీపనములు గలుగం చేయు, 

సంఖ నటికములు, 

క్లొ॥ [మాధవనిదానే] చింతాశ్వత్టస్నుపాయోర మపామాన్లార్క. 
కంతథా! లవణంపంచనంగ్భన్యా తతోలవణపంచశకాకా | సెం 
న! నమా దాయ నర్వ మేతత్పలద్యయమ్ | డ్యాక 

ర్షచపృభథక్మాక్యాతథా వై వైశంఖచూర్హతః | ఫల్యత్రయాచ్చ 
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క ర్లైకంద్విక ద్ద కర్ణ తులవంగకమ్ | ఏతత్సర్వంసమానాద్య క్లే న్స 

చూచీ రీ కృతంకుభ నమ్! భావయేదమవ్లు యోగనన_ప్పథాచ. (పయ 

త్నతః | రనళ్ళంఖవటీనామ సేవితస్పర్యరోగజిత్_ | గుంజు 

వా(త్రమిమంఖాదే ద్భ వేద్దీసనపాచ నమ్ | అజీర్ణ ంవాతేనం 

భూతంపి_గ్త కేవ భవంతథా। _ విషూ చీంశూలమానావాంహా 
న్యాద(తేననంశయ | 

తా, చింత రావి జెముడు వుత్తనేణు జిళ్లేడు అనువాని మోరములు పంచల 

వణములు యివి దినుసుకు ర రాపాయలయెత్తు శంఖభన్మము 1 రూపాయ యెత్తు 

(తిఫలములు 1 రూపాయయొత్తు లవంగములు 2 రూపాయలయొత్తు యిటులవీనిసెల్ల 

దంచి చూర్ణము జేసి నిమ్మపండ్ల రసముతో 7 మౌర్షు భావనచేనీ 1 సరిగింజంత యెత్తు 

ను సేవించిన సర్వరోగ ములు వాతపిత్త కఫములవలన జనించిన అజీర్ణము విషాచి 

ఘూల అనాహము వీనిని సొసుంశయముగ వారింపంజేయు టయేగాక దీపనపాచనముల 

సగా గలుగంజేయు, 

నంజీవస్ ఘుటికి లు, 

న్లో! విడంగంనాగరంకృ ష్టాపద్యావహ్నివిఎత కాః ! వవాగుడూచీ 

భల్లాతం విషంచా తే (పయోజయెత్ | ఏతానినమభాగాని 

నోమూ(తేవైవపేపయీత్ గుంజాఖెంవటికాం కర్యాద్ద 
“భె గ ~ ళో Tats త ద్యాదార్ల క జై ర RE ఏ కామజీర్ష యు_క్తన్య చ్వేవిషూఐ £0 

(పదాపయీక్ | తిసో)భుజంగదష్టన్య చతనస్పన్నిపాతిన! | 

గుటి కాజీవనీనామ్నా నంజీవయతిగూనవమ్॥ 

తా, వాయువిడంగములు శొం$9ి పిప్పలి కరక్కాయచి తమాల పుపట్ట తాని 

కౌయ వన తిప్పతీగ జీడి అతివస వీనిని సమఫాగములుగ దంచి చూర్షముజేనీ 

మూత ముతో ఖల్వమున నుర్డి ంచి గురిగింజుంత మ్మాతలుజేసి అల్ల ప్రరసముతో 1 మ 

(లను సేవిం చిన అజీర్దమును 2 మాతల చేదించిన మిషూచిని శ్రి మొత్రల సేవించిన 

సర్పవిషమును ఈ మాత్రల సేవించిన సన్నిపాఠమును హరింపంబేయంఇది భునుజునకు 

సంజీవి తుల్యంబుగ నుండుటచే సంజీవనియని జెప్పం బడు, 



క్స్ డ్రిల్లే బనవరాజీయీ = జ్యాడశ ప్రకరకో 

విలంపీక అలనక చికిత్స, 

క్లో! ఏలంవిశాలనక యూ రూర్ధ్యాధశ్నోధనంహితిమ | నా శేనఫలి 

వర్వాచతథాశోధనభేప జై: | దంజాద్యలన శేవ్యుచై్బైరయ 

యేవ్మక్రిమా|క్రమః! 

తొ, ఏలంబిక ఆలసకము అననీ 2 రోగములయందు వమనము విలేచనము చే 

యించుట హీతకరంబు, మజీయు ఫలవర్తి కోధభనాషధము హీతకర౦బు, మటియు 

దండాలసక రోగమనందుకాడ ఈ చికిత్సల సే జేయవల యు, 

అన్ని మాంద్య సిదానము, 

ఛీ అధ - శ్లో॥ [మాధవనిడాశే] మంద స్పీట్గొథ విషమ స్పమశ్చేతిచతుర్వి 

ధః ! కఫపిత్తానలాధి క్యా త్త త్వామ్యాజ్ఞాఠరోనలః | 

తా, కఫపి గ్ర వాతాధిక్ళమువలనగాని లేక వానిసమత్వమువలన గానిజూరఠ 

రాగ్నికి 4 అవస్థలఃగలుగు, ఆ వెవ్వియనిన-క ఫమువలన మాం ద్యావస్థ పీ_రయమవలన 

తీక్లావస్ట శఅాతమువలన విషమావస (త్రిదోష. సమత్వమువలన సమావస అనుననీయ, 
ల థి య 

అన్ని మాంద్య నగ్గరూపము. 

న్లో! విజెరావాతజాళారోగాకో తీళ్టంపి_త్తనిమి_త్తజూ౯ | 

కరోత్యన్ని సథామందో విశారాకా కఫనంభచా౯ | 

సౌ, వివమాగ్ని తాతజన్యములై న 80 రోగయులయం దేదై నా | రోగము 

నుసామాన్య జ్యారాతిసారములను నలుగం జేయు తీక్షూగ్ని పీ శ్రజన్యము లై న 40 రో 

నములయందు వోవ, చోషాదిక రోగములలో చెనిచేని గలుగంజేయు, మందాగ్న్ని 

కఫజన్యము లైన 20 తోగములయం దడాల స్య్యాదుల గలుగం జేయు, 

సమాగ్నా రది లక్షణము, 

న్లో! గనమానమాగ్నో ౪ రశితా మా(ఆానమ్యగ్విపచ్యతే | 

స్వల్పాపిపై వ మందాగ్నో క్విషమాగ్నో స్తుచేహినః | 

కచాచిత్సచ్య కేనమ్య క్కదాచిన్నవిపచ్యతే 1 

మూ(శాతిమా(తాప్యశికా సుఖంయన్యవిపచ్య తే | 

తీళ్లాగ్నిరితితం విద్యా త్సృమాగ్ని శ్నేస్థఉచ్యతే | 
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శ, సమాగ్నియందు భుజించిన యాహోరము బాగుగ పదనంబగు మందా 

గ్నియందు అల్బాహారమును భుజాంచినను పచనయుగాకుండు, విషమాగ్నియం దొక 

పుడు బాసగపచనం బి మతీయొకపుడు పచనము గాకుండు, తీళ్లూగ్ని యంను మిక్కు. 

టముగ భుజ్ంచినను సుఖముగ పచనంబగు, “కౌనవున సర్వాగ్ను లలో సమాగ్నియే 

(శ్రేస్టంబు (భస్మకమనునగ్ని తీళ్లాగ్నికి వ్యతిరిక్తంబు, కడుతీస్థాన్నియే భ స్మకమను 

చేరంబబింగునని చరక గంథమున జెప్పంబడి యున్న యది) యొట్లనిన-- 

తీర్ధాన్ని లక్షణము. 
బం 

నో (చర 1) న రేవీ ణక ఫేపిత్తం కుపితేందమూ రుతొానుగమ్। సోపు 

ణా సాచకస్థా నేబలమగ్నో (పయ చృతి | త డాలబ్ధ్బబలో చేశాం 

దూకు యే త్పానిలోనలః | 'అభిభూయపచత్యన్నం ేత్ల్యా 

దాశుముహుర్హుహుః | పకశ్వ్యాన్నంనతతోధాతూ౯ కోతి 

ఆాదీ౯పచత్యవి | తలో డార్భల్యనూతేంకం మృుత్యంచో 

పానయేత్సరమ్ | భు క్షేన్నేలభ తేశాంతిం జీర్ణనూ తే) ప్రకా 
మ్యతి | తృట్కానదాహ మోప స్సు్యు ర్యా శ్రధయోత్యగ్ని 

సంభవా;ః | 

శా, 1ఫకు తృయించుటవలన (బకోవీంచిన పిత్తము వాతముగలసీ వూ 

ష్య సహీతముగ వర్తమాన పాచకస్థానమును జెంది అగ్నికి బలమును గలుగం జేయు 

చుండ ఆ యగ్ని వాత సహాయమువలన (పబలి శరీరమున రూత్నను గలుగంజేయు, 

మతీయు అగ్ని తనతీ వయువలన భుజించిన యన్నమును కీఘముగ సచనము జేనీ 

తదనంతరము రక్తాది ధాతువులసహా పలుమారు వచనము నేయు, డానివలన సత్వహోని 

రోగము మరణము సగాగలుగు మణియునన్నమయు పచనమెనతోడ నే మరలభుజిం చిన 

సుఖికరంబుగ నుండు. ఐనను అన్నము జీర్ణ మైనతోడనే మూర్చృం జెంచు ఈ చుత్వగ్న 

యందు మూర్చాగప్పి దస్ట చాహము గలుగు, 

న్లో! [మాధవనిడాచే] ఆధ్మానంశిర సోజాడ్యం ప్రైత్యంఛ ర్ర్యరో 

చగమ్ | అఆలస్యమాన్య వై వర్ష స్టీం సవ్వంవై వాగ్నిమాంద్య జమ్. 

ఇ, కడుఫుబ్బుట తలలో జాడ్యము గలుగుట శరీరము మాిశుఐ లె నుండుట 

వాంలీ అరుచి ఆలస్యము గలుగుట ముఖము వివర్ణంబగుట యీ అత్నణములన్ని యు 

నగ్ని మౌంచ్యమువల న గలుగు, 
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అజీర్ల రోగ జేదములు., 

(ఆయు క్వేచే] ఆమంవిదద్ధం విష్టబ్దం కఫసిశ్తానిలైక(న్ర్రీభిః | 
అజీక్ణంశేచిదిచ్చంతి చతుర్ధంరన శేషత 

అజీర్లంపంచమం కేచి న్నిర్షోషందినపాకిచ 

వదంతిషష్టంచాజీర్ణ ౦ (పాకృతం(పతివానరమ్ || 

తొ, కఫ పిత్త వాతములవలన (క్రమముగ ఆమౌజీర్లము విద్ధాజీగ్లము విస్త 

స్టౌజీర్ణము అన తి ఆజీర్ణయులు జనించు మజియు ఆహార రసశేషముపలన _ 4 వ య 

జీర్ణము జనించునని కొందరు వచించెదరు మణజియు “టయింబగలులో పచనంబగు 

నపుడు కడుపుబ్బరము ముదల'సనవి తేసండిన 5 వ యశీర్ణ మని వొందరి మతము మ 

జీయు |పతీదినము స్వాభావికముగ (ఆన గా విక్చతీజన్యయు గాక నుంశునది 6 వది 

యని కొందరు వచించెదరు (భుజించిన యన్నము పచనంబగు నిమి!త్తము సుశ్రుత 

మున జెప్పంబడియుండు కొన్నియా:చారముల (పతిదినము తప్పక నాచరింపవల 

యునని బోధిం చెడి నిమిత్తము యాయారవ యజీర్ణము జెప్పంబడియె, అవెవ్వియని 
నోళ్లో॥ భుక్తాశకపదంగచ్చే ద్వామపా న్నే షన  సంవిశేక్ | శబ్ల్రరూప ర'సస్పర్శ 

గంధాంక్న మనసః (పియాకా।భు క్షవానుపగే సషకతేనాన్నం సాధుతిన్టతి[ అనగా 

భోజనాంతరము 100 యడుగులు నడచి యొడమపార్శ (మగ పరుండుట మనస్సుకు 
కం యి 

(షియకర మైనళబ్ద రూప రస స్సర్శ గంధాదుల సేకింగుట వీనివలన అన్నము బాగుగ 

అజీర్ల ఎ రామ. 

శ్లో అత్వంబుపానా దషహమాశ నాశ్చ గోచార గాత్పి § వ్నవ్ప 

రయాచ్చ కాలేపిసాత్ల §ం లఘువావిభు _కృమన్నంనపా 

కంభ జ తేనరన్య, ఈన్హ్యాభ యక )ధథ - తెనలుభైనశు గా 

న్యనివీడి తేన | (ప్రద్వేషయు చ్తేకచవేన్యమాననున్నంసనమ్యే 
క్పరిపాక మేతి | 

తా, మిస్కు_టముగ నీరుదాగుట అకౌలమున భుజించుట మలమూ, తౌదివే 
గముల గడ్డగించుట పగటియందు ని దించుట యీ కౌరణములవలన భోజనకొలమున 
స్వీ నోపూది గుణయు కం ప ప - న్న స్తా గుణయు క్షం బి శరీర! పకృతి కనుగుణం బె చులకనగనుండు యన్నమును 
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శ జిం -చినను బాగుగ పచనము జెందకుండు. నుఖీయు * ఈర్ష యా 

యొక). బా పివలన లోభ శోక ఆ షల్ ర కోయల hs గా వ్యా | వై న్యములయొక్క_ పిడవలన “మత్సర రోం క్రుడ్తుగ 

నుండువాడు భుజించిన యన్నము బాగుగ పచనము గాకుండు ) ఈర్ష క్టుభ య శో 

లు “దులుమౌనసీక దొహెజీర్ణ విషయమై జెప్పంబడియున్నదని కొందరువచిం చెడరు, ౩ 

అజీర్ష లతుణము, 

శ్లో॥ త్మ్యతామేగురుతో క్షే ద క్నోథోగండావీకూటగ ః 

ఉచ్లారశ్చ యథాభు_క్త మవిదగ్ధః (ప్రవర్తలే! 

ఈశా, శరీరమున జడత్వము వుశ్తై-దముగలుగుట వెక్కి ళ్లు నేత్రములు ఆనువా 

నియందు వాపుగలుగుట భుజించినటుల 'తేను ఫులువచ్చుటు యీ లతుణఇములంగలది 

ఆమా జీర్ణమని తెలియవల యు, 

విదగాజీర లశ్షుణము. 
॥ ca ౬ 

శ్లో విద భఛ్రమతృణ్య్మూ ల్బాః పర చ్చా వివిఛారుజ | 

తా = క్ ఉగ్దారశ్పనధూమామ్లు స్పే్వే3 దాహక్చజాయ తే | 

తౌ, (భమ దప్పి మూర్చృగలుగుట పీ త్తమువలన పలువిధ వేష. చో హాడిళ 

వీజళగలుసట పౌగయు క్తముగ ప్రుల్లగ తేనుపులువచ్చుట శరీరమున చెయమకు చావా 

ముగలుగుట యీ లక్షణములు గలది విద్ధాజీర్ణమని చెలియవల యు, 

విషఖాజీర్త లతుణము. 
అథ ణి 

ఊళ్లో॥ విష్ట బ్లకూలచూ ధ్యానం వివిధావాత వేద నాః | 

మలవాకా(ప్రవృ్భ త్తీశ్చ స్తంభోవరాహోెంగవిడనమ్ || 

తా, కూల కడుపుబ్బరము పలువిధవాత బేదాది ర ప వేదనలుగ లుగుట మల 

మువాతము బంధించుట శరీరము _స్పంఫించుట మోహము ఆంగ వీశ్తనయా కనా జ 

మనాతలకణము గలుగుట యా లకతక్షుణములుగలది విష్టబ్ధ జీర్ణ ముని ఆర్చాయదూవల యు, 

రనకేపాజీర్ణ లక్షణము, 

న్లో! రసశేషేన్నవిడ్వేపో హృదయాశుద్ధిగార వే 1 
టు 

* ఈర వ్రదున-వొకని మేలునోర్యకుండుట, 
స 
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శా, అన్న ద్వేషము హృదయమున అస్వస్థత శరీర జడత్వము గ'లదెగసశే షాజీ 

రమని 'జలియవల యు, 

వా తాజీర్ష లమ ణము. 

శ్లో! [(వూధవనిదా పే] విష్టంభోవమనం[ భాంతి రృృదడ్రాహఃపూతి 
౧౧ స్ట వ యు రశ ఈయ 

త్న గంధతా | ముఖేశోవ_స్తపా ర్రిశ్స్చ వాతాజీర్ల న్యలక్ష.ణమ్! 
వ్ 

తా, మలబద్ధము వాంతి (భమ జొమ్ములోమంట ముఖమునదుర్షంథము శోష. 

దప్పీ వీడగ లిగిన వాతౌజీర్ణమని చెలియవల యు, 

విత్తాజీర్ల లవణము, 

నో! చేచదనం జళచేఘాూలం వవునంచ ముహుర్తుహుః | 
య 

జా 

హూ స్తపాదాతిసంకోచ ః- మైక్వాజీర్ణన్యలతుణమ్॥ 

తా, విరేచనములు కడుపులో శూల పలుమారు వమనము వా_స్స పొదమల 

యందు సంకోచము కలిగిన పిత్తాజీర్ణమని చలియవల యు, 

శ్రేహ్మాజీర్ణ లక్షణము, 

టి గ ఇవీ 

వ్లో॥ వాంతి ర్భాంతిర్ము ఫస్వేదో జడ తొాలితతాతథా | 

కాస్థవజ్ఞాయ తే దేహః కఫాజీర్ణ న్యలతుణమ్! 

తా, వాంతి (భమ ముఖమునందు చెమట జడత్వము నీతలముగలుగు ట కరీరకు 

కొయ్యబారుట యీ లక్షణయులుగలది శేప్మాజీర్ణమని చెలియవల యు, 

అజీర్ణోపదవ ములు, 

న్లో॥ మూ ర్చా్మసలావో వమధుః (ససేక్ర స్పదనం[శ్రమః | 
క నాభ అ మం ఉప ద్రవాభ వంల్యేతే మరణంచాప్యజీర్థ తః | 

తా, మూర్చ తజుచుమాటలు వోకర నోటనీరూరుట శరీర శె ధిల్యము బడలి 

కఅను నీయుష్మదవములు ఆజీర్ణమువలన గలుగు, మజీయు ఆజీర్ణము మిక్కుటముగ' 
బికోపించుటవలన మరణము నగా గలుగు, 
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అజీర్ణ మునకు ముఖ్య కారణము, 

న్లో అనాత్మ వంత: పశువ మృంజ తే (పమాణతః 

రోగనీకస్య తేమూల నుజీర్ణం (పాప్షు వంతిహి! 

తా, అత్యాళచే జ్ఞానకూన్యుడై పకువువలె మిక్కు_టముగ దినుట వలన అ నేక 

తోగములక మూలం బైన అజీర్ణ రోగము జనించు, 

అజీర్ల హర యోగ వలు, 

శ్లో [మౌ*భవనిడా నే] లవణం కాంజికం౦చై వ గుడం జంబీరపల్ల 

వమ్!పిబేద జీర్ణ శాంత్యర్గం వ(జమోరం యథాజిలైః1నింబ గ చై 
శాసుంబతె లేన మద్గనంచ (పశన్వతే | 

ఎవ 02 ౧ 

తా, ఉప్పు కలి బెల్లము నిమ్మయిగుళ్ళు వీనిని సమ భాగములుగ నూరి భ కీం 
వినను లేక (బహ శ్ర జెముడు బూడిభెను నీళలోగులిపి (దాగినను లేక ేపవిత్తులు 

నూచెనుగాని లేక కుసుమవిత్తు లరూనెనుగాని శరీరమునకు లేపనము జేనీనను ఆజీర్ణ 

ములు పాూరించు, 

అజీర హార కల్పము, 
ళం 

తో లాజూచూార్ద యుతేంమెో [డం పథ్వ్యా చేయం (కయత్నతః | 

జాతీఫలన్య నంచూర్జం ద్విగుజం పర్పటీరనమ్ | 

పిబేచ్చీతలతో యేన తథాజీర్ల (వశాంత యే! 

వ్ చేల పునళ్తు "నేనె కర కాయలు ఆనువాసిని శేవించినను లేక జూజికో 

యచూర్షములో 2 గంరిగింజల యొత్తు పర్పటీరసమునుగ లిపి శీతోదకముతోడ శేవించి 

నను అజీర్ణము హారిం చు, 

అజీర్ణ ములకు పథ్యాదిఇరార్హ ము, 

తో పథ్యాపల(త్రయంచూర్ల ౦ (తికటుంచపల[త్రయమ్ | 

పలైకం పిప్పలీమరాలం త్య లా ప[తకంప్పథక్ | 

క గ్రాంశం చూర్ణితు యోజ్యం పంచవింశ త్ప్సలైగ్లుడై ః | 

పవార్థ వటికాంఖా చే త్సర్వాజీర్ల (వ్రశాంతయీ | 
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తా, కరక్కాయలు తి పలములు (త్రకటుకములు లి పలములు మోడీ ! సల 
ములవ-గపట్ట యేలకులు ఆకుప తిక యివి డినుసుకొ కొ)»_కకర్చ ము యిటులవీని"నె 
ల్త చూర్ణ ము జేనీ ఖల్వములోనునిి 25 పలముల బెల్లముగలివి మర్దించి క పలిమెడు 
చొప్పున మాత్రలు జేసి శేదిం-చిన సర్వాజీర్ల యు ల్లు హారించు, 

స ర్యాజీర్ణ ములకు అన్నికుమార రసము, - 

న్లో! [మాధవనిదా నే] కుద్దసూతంవిషంగంధం (పతినిష్క (త్రయం 

(తీయన్) ! మరిచం సర్వతుల్యంస్యా తృంటకారీ ఫలద్రవైః ! 

మర్షయే డ్యావయే శ్రేన భావనాచె కవింశతిః | చేమాగుంజా 

ద్యయంఖా చే త్సర్యాజీర్ష (వశాంతయే | విషూదికాం నిహం 

త్యాశు రసోవ్యూగ్ని కుమారకః ॥ 

తా, కుద్ధి జేసిన రసము శుద్ధి చేసిన నాభి కుది జేసిన గంధకము యివి డినుసుకు 
ఢు 

3] 
గే 

త నిమ్ము_యులు మిరియాలు 9 నిష్క_ములు యిటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి చేల 
ములక పండ్ల రసముతో 2] మార్దు మర్హన భావనలుజీనీ 2 సరిగింజలయొత్తు ను అల్ల పుర 
సముతో చేదించిన సర్యాజీర్ణములు విసరూచి శీఘుము,. పహారించు, చం ష్; 

అన్నికుమార రనము, 

న్లో! ర నేం్యదగంధాన హటం క నేనన నుంవిపం యోజ్య మిహ త్రి 
భాగమ్ | కపరి కంశ ౦ఖమిహ త్రి భాగంమరీచమ। తాప్రగుణం 
(వచేయమ్ | సుపక్యజంబీర ర నేనఘ [నం సిర్దోభ వేదగ్ని 
కుమారఏషః | * నిషూచికారోచక నన్నిపాతే ! చేయా 
ద్విగుంజా వటికా స్త (జీ! (్రీపర్ల ఖండేన పామాంబునాచ 

యథాబలంచానుపి బేత్పిరంతి I 

తా, శుద్ధి జేసిన రసము శుద్ది చేసిన గంధకము పేల్చినవెలిగారము యివి దినుసు 
కొకొ)_కభాగము కుద్ధి జేసిన నాలి గ వ్వలభ సము శంఖభస్మము యివి డినుసుకు 1 కి 
రీ భాగములు మిరియముల చూర్ణము 7 భాగములు యిటుల వానినెల ఖల్వములో ఓ 

ca 

* విషూచికౌకీర్ల నమోరణా శే | మతీయు దగ్యార్విబంథే గహ ణీగజేచ ॥ 
అనియు సాఠాంతరములు గలవు, 

T దధ్యాడ్వివల్లం వటికౌ స్త పక్ శ్లే॥ 
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నునిచి బాగుగపండిన నిమ్మపండ్లరసముతో ] దినము మర్దించి రోగ బలానుగుణ్యముగ 

2-గురిగింబల యొత్తును తేములపొకులోనునిచి భతీంచి వెంబడిగ బాండు నీవే వక్ర 

మును | దాగిన విషరాచి అరుచి సన్ని పాతములు అజీర్ణ ముఖం హరించు 

(క వ్యాద రసము, 

య 
నో గ్ రవక ల్పే] ద్యాపలంగంధకంశుద్ద ౦ (దావయిత్యా వినిఫీ 

| పారదంపలమా నేనమ్భతళుల్నాయనీవున: 'తేనమో 

"నేన సంమిశ్య పంచాంగుళ ద "లేకి చేత్ 5 | తతోవిచూర ర్ల షయ 

ల్నేననివీ ప్యాయసపా। 8 తశే। ఛుల్యాని వేశ్యయ క్నే నజ్యాల యీ 

స్రదుచాలనమ్ | 'ప్రస్థమా్యత్రం రనంసమ్య గంబీరన్య(ప్ర 

యోజదేత్ | సంమర్ష్యంపంచకోలో జ్జైః కపాయెస్సాన్లు 

'వేతపై; | భావనాఖలుడాతన్యా పంచాశత్ప్రమితోొ_స్త నథా 1 

భృష్టటంకణదూన్తేన తుల్యేనస నహమేళయేత్ తదర్థంకృష్ణ 

లవణంనర్వ తుల్యం మరీచకమ్ | న_ప్టధాభావయీత్ప్సశ్చా 

చ్చణకయార వారిణా | తతన్పంశోప్యనంవిప్యకు పా స్తుజఠ 
శేక్రీ పేత్ .! అత్యర్థ గుదుకూంసాని గురుభోజ్యాన్య నేకశః + 

భతీ, క్యాకంఠపర్యంతం చతుర్భల్ల మితం రనమ్।1పట్టున్లుత్ముక్ష 
సహితం పిబే త్తదనుపానతః। తీప్రంతజ్జీర్య తేభు _క్షంజాయ తే 

దీపనంప్రునః | రనః|క్రవ్యాద నామాయం పోకామంధథాన 

డ్ రవై.ః | సింనాలల్ణిపాలర్య భూరిచ్తూంస ప్రియన్యచ | 

దష్టోగో)మానమాసాద్య భి భై ర వానంద యోగినా | కుర్యా ' 

ర్ట 

3కి 
(గంధిమ హోదరాపహా రణం కొన్యాదనామారనః | 

పనముద్ధృతం చ పననందాష్టామ మా చోహణమ్ | తుంద 

స్టాల్యనిబర్ల్ల జం గదహాపింమూాలా రిళూలాఫషామ్ | గుల్ల 

హవినాశనం (గ్రహణి కావిధ్యంననమ్. (మపంననమ్ ! వాత 

తా, శుద్ధి చేసిన కరిగించిన ఆమ్షసారగంధకము 2 పలములు శుద్ధి చేసీనరసమ 

1 పలము తౌమభ'స్తుమ యినుపభ'స్మము యివి చినుసుకొక్కొాకపల్లము యిటుల ఖని 
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"నిల్ల ఖల్వములోనునిచి చూర్ణ ము జేనీ ఆముదపాకులో జుట్టి యినుప పాత్రలో నుని 

చి దాని మై ముజీయొక ఇనుపపాతనుమూసీ పొయిమోదనునిచి మృద్వగ్నితో ఊళ 

ముజేనీ అందొక (ప్రస్థము నిమ్మపండ్ల రసముబోసి యిగురునటుల కౌచి మ్బ రచి పం 

చకోలముల దినుసు కొక్కొ_కతులము చొప్పున దంచి కపాయముకాచి 'జానితోడ 

ను పుల్ల పబ్బలి రసయుతోడను మర్గన భావనలు చేయవలయు, యిటుల శ్0 మర్దన 

లు భాౌవనలుడేసీ దాని కసమముగ పేల్చిన వెలిగారమును వీని కన్నీటికి సమము మిరి 

యకతులయార్లము నుగ లిపీ సెనగ బూడిదెనీళ్ళతో 7 భావనలుజేనీ వీదప నూరి యొ 

డించి గాజుకుప్పెలోనుని చి పొళము జేసీ 4 వల్ల ములయొత్తును సై ంధవల భణమువులినీ 

నచల్లి అనువాని యనుపానముతోడ సేవించి క ంకపర్యంతయు మిక్కుటముగ గురు 

మాంసముల అనేక గరుభోజనముల భశీంచినయవి శీఘఘముగ జీర్ణం బై అగ్నిదీపన 

మ గలుగు, ఈ [కవ్యాదిరసము మంధానఖైె రవునిచే జెప్పంబడియొ, మచీయు దీనిని 

భి రవాన రదహోగ్ బహుమొం'స్మప్రియుండగు సీంపూలద్వీస సపురాజుక[ఘుం జెప్ప ఇయ్యి 

అన్ని దీపనయుమి గలుగం జేయుటయే గాక (పకోవీంచిన వాతమును దుష్టరోగనులను 

కదుపు పెబునుట శరీరతాపము మాలగోగము శూల గుల్మము ఫ్రీ పూయు (గహాణి 

(పంజనము వాత్మ్గంధులు మహకోదరము అనుదోగములను హారింపం జేయు, 

అగ్ని ముఖ యోగము. 

న్లో! కుడవద్యాయంక ణాయాః మరీవాశ్చ త్యారి చకుడ వాని | కుడ 

వత్రయంకి ఎలౌనోయమై ఎంధవస్యకుడవ చతుష్టయంహరీత క్యాః। 

విశ్వెపధసౌనర్పల విడాలకానాం ప్పథిగి సకుడవమ్ ! కుడ 

వాస్టుతే కాంజి కేవీ ప్రా సాం దం యథాభ వేద్విపచేత్ | తధా 

గ్నీముఖనామాయం (ప్రినుమజీగ్లేన్ని మాంద్యళూలహర gi 

శా, వీప్పళ్ళు 2 కఈకడవమలు మికియాలు క్రీ కుడవములుచితమయాలము తిక 

చవయులు సెంథవల నణము 8 కుడవములు కరకాా_యలు 4 కుడవములు శొంఠిసౌ 

వర్చల నణము బిడాలవణము యివి నినుసుయొకటింకికి 2 కుడవయులు యిటుల నాని 

చెల్లదంచి చూర్మ్మ యమ కేవీ ఆందు 1089 మడవములు కలిబోసి ముద్ద యగునటుల పాకము 

జేన్ శే సేవించిన అజేర్ష ము అగ్నిమొంద్యము శూల వీనిని వారింపం జేయు, 

శ్లో! [ఆయుశ్వేే) కుద్ధసూతం విషంగంధం |క్రికౌరం సటుపంచ 
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కమ్ |! దశ కంతుల్యతుల్యాంశ భరి తావిజయాఘ్ఫు తై .. 

దశానాంతుల్యభాగానాం త స్యార్థంశిగుమాలకమ్ | తత్సర్య 

విజయా[దానై శ్సిపచిత్రకభ్ళంగటజై ః | (దనై ర్చి నద్భయం 

మర్ష్యం రుధ్యాభాండోపచేల్ల ఘూ | దిప్తాగ్ని నాచుయామెకం 

శుద్ధపక పంనముద్ద శేత్ | న _ప్పభాశార్ల 9కదా?నై శ్చీ (త్రై ర్భా 

నయేద్భిసక్. | దీవ్య కోన్ని కుమారోయం నిహెకంమభథు 

నాలియోౌత్ | _పతికర్ష ంగుడం శుంగ్రీమను ప్యాదగ్ని దీపనః' 

తా, శుద్ధి చేసి నరసము శుద్ధి చేసీన నాభి కుద్ధి చేసినగం ధక ము తమారయులు పం 

చలవణములు దశమూాలములు (అనగా మాశేడు ెద్దగుమ్ముడు కక్క_లి కలినొట్టు 

దుందిలము కోలపాన్న నక్క_పొన్న -చిన్నములక -పదకములక పలేరు అనువాని మయా 
ల్ య 

అములు యివి "సమ భాొగములు చళమూలములకు "సమము చస్రీకో వేయించిన గంజా 

వియాకు దానిలోసగము మునగ వేళ్ళు యిటుల వానినెల్లు ఖల్వహులో నునిచి గం 

జావియాకు మనగ చిళయాలము గుంటగలగర అనువాని రసముతో లై డినములు 

మర్తించి కెప్పెలోనునిచి చీలమన్ను లేపనముజేసీ కకండలోనునిి దీపాగ్నితో 1 

రూము అఘుపుటంబిడి సొంగశీతలమున దీనీ ఖల్వముకో నునిచి అల్లము. చిత్రా 

లము అనువాని రసములతో నేజేడుదూర్లు భావనజేసీ నిష పనూణమును తేనెతో 

జీనించి వెంబడిగ బెలము శొంఠి అనువానిని కగ (ప్రమాణము చొప్పుననూరి కోల్కు_ 
య బ్నె 

_ముచేసీ దాగిన అగ్ని మాంద్యము హరించు, 

అన్నీ మాంద్య వటికములు, 

నో! "ఆయు చేంబే) ము తసూతంవిపంగంధ వజూమోదడా పల క ఫ 
(తయన | నర్ల మరం యవ హమోరం వహ్ని సై ంధవజీరకమ్ I 

సువర్బలంవిడంగాని సాము[దంతూ్యిపణంనమమ్ | విష 

ముస్టీంసర్వతుల్యం .జంబీరామ్టేనపేషయేత్ | మరొఎ “భాం 

వటీంఖా చేద్వహ్ని మాంద్య(ప్రళాంతయే! పథ్యాశుంఠీగుడం 

ర్యాజ్ర్ల (పశాంతయే॥ 
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తా, _రసభశస్మము శుద్ధి చేనీన నాభి శుద్ధి జేనీన గంధకము వోమము (త్రీఫలయు 

లు సర్రతూరము య వతూరము చిత్రయాలము సెంధవలవణము జీలక జ్ఞ సౌవర్చలవణ 

మః, .వాయు విడంగములు సము[నలవణము (తికటుకములు యివి సమభాగములు వీని 

కన్నీటికి సమము "పెనుముపై చెక్క యిటుల వీనినెల్ల ఖల్వములోనునిచి నిమ్మపండ్లర 

సయళో కుర్షించి మిరియపు గింజలంత మతులు జేసీ యందొకదానిని కరక్కాయ 

శొంఠి బెల్లము అనువానని సమభాగములుగనూరి శ్లే పలము ముద్దజేసి యీయనుపా 

నమతోడ (పత్యహము నేవి-ఫపుచుండిన అగ్ని మాంద్యము సర్వాజీర్ణయ హరించు, 

అగి నూంద(మునకు తారాదివటికములు, ఏ వీ 
న్లో త్రిమెరం'పంచలనణం మరీచం పంచకోలకమ్ | 

అజామోదం తథాహీంగు మాతు బుంగ (ద్రవై స్పమమ్ | 

కోలాదాడిమతోయుర్యా మర్చి తంగోళకీకృతమ్ | 

గర్భ ంచభతుయెన్నిత్య నప్యాహంవహ్నీ దీ ప్తయే! 

తా సర్జ మూరము యవతూరమ టంకణకారము పంచలవణములు మిరియాలు 

పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము చ్నితమాలము శొంఠి వోమము యింగువ వీనిని సమఖాగ 

ములుగ ఖల్వములోనునిచి మొడిఫలరసముతో మర్షించి పిదప శే గుపండ్లు రసము రాలు 

తోగాని శేక చాడింబపండ డర నము తో గాని మర్దించి కర్ణ (ప్రమాణము మా్రలుజేనీ 

7! డినయులు సేవించిన “అన్ని దీపమును గలుగం జేయు. 

అగ్న మాంద్యమునకు కా"మభస్తు యాగము, 

శో మృఖథ తామం 'కణాచూర్షం తుల్యంవాద్రై ఛర్వెమి(శితమ్ | 

నిభ్మూ_ర్థం భచ నేన్నిత్యం దుష్టవహి 0 (పదీపయే త్ | 

తౌ, తామభిస్మము విప ఏకు వీనిని సమభాగములుగ చూర్మముచేనీ తేనె 
లోగలిపి కై నిమ్మ ప్రమాణమును పత్యహము సేనింపుచుండిన దుష్ట్రమన అగ్ని 
మౌంద్యమును హారింపం జేయు, " 

అగ్నమాంద్యమునకు అక్ష క్ర కల్పము, 

న్లో! ఆర్ష ర్ట్రీకన్య రనంతె (దం పలమా[తంపిబేదను | 
యశేన్లంభఘృతమూాంసాని నవి చో ఛవతిసావకః sll 
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ళో 

తా, 1 పలము అల్ల పురసములో 1 పలము తేనిగలిపి సేవించి పిదప యఖే 

ప్రముగ నెయ్యిని మొంసమును భకీం చిన తక్షణయున ఆగ్ని దీపనయును గలుగం జేయు, 

న్లో! (చికి త్పాసారసిద్ధసం్యగ హే) గోమూ(కే భృంగవాసానాం. 
న్వర సేముష్ప ధక్చ్ఫృథక్ | న్నప్తవారంచమండూరం భృష్టె షా 

సంచూర్ష్యసూతకమ్। తచ్చూర్ల ంవమ. 'మూాగేన నమాం 

సేన ఘృ తాన్విశమ్ | జీనలంవా ఏపేవేత రీతళంచాశునా 

శయేత్ | జీర ర్ల జ్వరంపాండురోగం శోభంచానల సాధనమ్ | 

కౌ. (పాత చిక్టైమును చూర్ణమువేనీ కొలిమిలో నునిచి యూ గోమ్మాత్ర 

ము గుంటగలగర అడ్డ'స సరయు అనువానిరస సముల లో (పతిదానిలో 7 మార్లు _వెచి 

పీదప దానినెండించి  నూక్షుముగ చూర్ణ ముజేనీ దానికి; సమముగ (తీకటుక చ్యూర్ష 

మ గలిపి గాని లేక కలపక'గాని చేలీగో సేవించిన శీతలము పురాణ్మజ్వరము పాండు 

వు శోఫ వీనిని వారింపంజేయుటయీ శాక అగ్ని దీపనమును నలుగంజేయు, 

చింతామణి రసము, 

[ఆయు రే చే] రనంగంధ మృతంశుల్బం మృతేమ[భఫల| త్రి 

కమ్ | [ర్యూమణంజయపాలంచ సమంఖ ల్వేవిమర్ద ర యేల్ | 

ద్రోణవ్రుప్పరసే సభ "వ్యం శుష్క_ంతద్వ శ్ర గాలితమ్ | చింతా 

మణిరిసో హ్యూపు వ్యాజీ శేనన్య లేనదా | జ్వురమష్టవిధంహంతి 
నర్వళూలహర:ఃపరః ! గుం ట్రై క్ంవా ద్యొాగుంజంవా హ్యోమ 

వాత హూర్మ పర; 

శా, శుద్ధి చేసీన రసము శుద్ధి జేనీన గంధకము లె తామ్రభస్థుము అభ౦కభస్మము 

(త్రీఫలములు (తికటుకములు శుద్ధి చేసిన నేపాళ ఫువిత్తులు విని నెల్ల సమ భాగములుగ 

ఖల్వములోనుని చీ ర వూలరసముతో మర్చిం చి భావన జేసీ యెండించి వస్త్ర గ 

రముడేసీ ] ౧సరిగ యెత్తునుగాని "లేక 2 గురిగింజలం యెత్తునుగాని సేవిం+. 

'సర్వాజీర్ణములు [ .ధములైన జ్వరములు సర్వహలలు ఆమవాలేము హరించు, 

ఆదిత్య రనము 

న్లో (సిద్ధర సార్ల వే] దరదంచవిషంగంధం ,తికటు(త్రిఫలానమమ్ | 
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జాతీఫలంలవంగంచ లవణానిచపంచచై! 

సర్వమేకీకృతేంచూర్ల మన్లు యోగేనన_ప్తధా। 

భెవయి ఆం్రవటీకార్యా గుంజార్థ (పమితొబుభై ః| 

రసోహ్యాడిత్య సంజ్ఞ "య శుజీర్ల తుయ కారక ః| 

భుక్తమవూ[తంపాచయతి జఠరళానలద్పన।ః!! 

తా, శుద్ధి చేసీ న యింగిలీకము శుద్ధి చేసిన నాఖి శుద్ది చేసిన ౧'౦ధకము (తీకటు 

కములు (తిఫలములు జాజికాయ లవంగములు పంచలవణములు పీనినెల్ల సమభాగ 

ములుగ ఖల్వములోనునిచి ఈ ఆమ్హవర్షరసమునో 7 మార్లు భావనజేసీ 6 గురిగింజల 

యెత్తును సేవించిన ఆజీర్ణయును హరింసం జేయుటమే గాక అగ్ని దీపవయును సగా గ 

లుగం జేనీ చేనిని భచీంచినను పచనంబగునటులం జేయు, 

అజీర్ణ బలకాలానల రసము, 

శ్లో ద్విపలంశుద్ధ సూతం చ గంధగకంచ నమంవుతమ్ | తాహం 

త్మామంహరీళాళంవిషంతుత్ణంనవంగ కమ్! పల (పమాణంచ 

“వృధగ్తవంగంటంకణంతథా | దంనిమూలం (తివృచ్చూర యే 

వై_కంపలనమ్బితమ్ | అడామోాదాొ యవానీచద్యిమోరలవణా 

నిచ | పృథగర్థపలం[గ్రాహ్యూ మేకీకృత్యచ భావయీత్. | ఆర్ష 

కస్వరసేనై వ వింశతిఃవంచకోలజై | దశధాభావయేత్తా' యై 

ర్లుడూచీనాంర సై దశ | నర్వార్థం మరిచందత్వాా కాచకు 

ప్యాంచధార యత్. | చణమా (తాం వటీంకృ తా చఛాతయా 

యాంకరిశోవ.యేత్ |రసోజీర్ల బలకాలానలవీప, (హీ ర్రితంః॥అ 

నేక కాలనస్టా గ్నోర్టీ పన;పరమన్థ ృతః। ఆమ వాతకులధ్యైంపీ 
ప్రీ హపాండుగ దాపహః। (పమేసానాహ విషప్ప్టంభసూతికా(గ 
హణీవారః | సాన కానపతిశ్యాయ యత్మ్మత్ష్షయవినాశ నః! 

అమ్లపి త్తంచళూలంచ భగందర గువోద్భవా! అక్టోదరాణి 
fl 

జ అమ్లవర్ణమన "జస చాడిను ఫులిచింత పుల్ల పబ్బలిమాదీఫలము అనునవి 



త పారోగ నిదాన లశుణ , చికితాాదయ:ః, ర్7స్ 
లివ్ గ 

స్రీ హంచ యకృతంహంతి దారుణమ్ [ ఆకంఠంభోజయి త్వ 

తు ఖాదయేచ్చరసోత్తమమ్ | అర్ధయా మేనతచ్చర్వం భన్న 

భవతినిశ్చితమ్। చతుర్భిధరస్తో పేతం మహాభఫోజనమిచ్చితేః | 

భోజన్యనృప జే కాంమోనోజ నేకృపయా కృతః | గహనానం 

దవాభేనసర్వలోకహిై వ్స్్తా ॥ 

తా, శుద్ధి చేసీన రసము 2 పలములు శుద్ది చేసిన గంధకము 2 పలముబులోవా 

భన్మకు లొ మభస్మమయు శుద్ధి చేనిన తాళకము శుద్ది చేసిన నాభీ కుద్ధి చేసిన మెలుతు 

ర్రయు తగరగస్థయు లవంగములు పేల్చిన వెలి గారము దంతి వేరు శుద్ధిచేనీన తెగడ 

యినీ దినుసుకొ క్కొ_క పలయ అజా మోదము వోమమయు సర్హకూరము యవతూరము షం 

చలవణములు యివి దినుసుకు శే పలము యిటుల వానినెల్ల ఖల్వములోనునిచి అల్ల 

వురనముతో 20 భావనలు పంచకోలముల రసముతో 10 భావనలు తీస్పతీ రస 
ముతో 10 భావనలుజేనీ యీ యౌషథమున క్షే భాగము మిరియపుచూర్ణము. గలిసి 

సనగలంత మౌ త్రలు జేని గాజు పాత్రలోనునిచి నీకనెండించి యంచొకదానిని చేకిం 

చిన చిరకౌలముగనుండు అగ్ని నాంవ్యము ఆమవాతము ప్లి వాయు పొండువు (పమే 

వాము ఆనాహుము మల బద్ధము సూతీకౌగహణి కౌసముశ్వాసము పడిసెము క్షయ 

రోగము శరీరక్ళశ తపము జమ్లుపి_్లశు శూల భగందరము వూలగోగము రి విధము 

లైన యుదరములు దారుణమైన యకృళ్ళహముబు వీనిని పహారింపం జేయు ,మణియు 

నిది తృప్టిన భుజింపబడిన చన్నమునంతే యు కై రూఘులోపల జీర్ణము గావించు, 

మటియు నీరసము భత్య భోజ్య లేవ్యా శోహ్య రసయు క్రమైన నుహాభోజునమునం 

దిచ్చగల భోజమహా రాజుకు మిక్కు_టముగ భోజనే నృమ గలుగంజేయుట కె సర్వ 

లోక హీఠమును గోరునట్లి గహ నానంవ నాఘఘునిచే జెప్పంబడి యె, 

శంఖ దా)వకము. 

న్లో లవణానిత ధాతా రాః [ప్ర క్యేకంపంచ భాగ కాః | కానీనంటంకో 

ణంతుత్ధంగంధ కంసింబుక[దవమ్ | తిలాపామార్లడం తోరం 

(ప్రత్యేకం వేదభా౫మ్ | నవసాగర సౌరాష్ట్ర నర్జి కానేత్ర 
ఛాగికాః! వీతత్పర్యంననూలోడ్య భావ్యండం బీర నిరతః [న 

రంభే+నలి కాయం తే) యావయుగ్భాంవిపాచయేత్. | సంఖ 



576 బనవరాజీయె - ద్యాదశ కరే ప్ర 

దా9వోభ వే చేస. స్ప శ్వాజీర్ష నికృంతనః | లోవా పామోణశం 

ఖానాం (దానకోయంనసంశయః | 

తా, పంచలవణములు * సర్వమార ములు యినిదడినూనుకు క భాగములు కుద్ధిజే 

సిన అన్న భేది వెలిగారము కుద్ధి బేనిన మెలంతు త్రయ కద్ధ జేనీన గంధకమునిమ్మపండ్ల 

సము నువ్వులమోరము వు త్త రేణుతమూరము యివి దినునుకు 4 భాగములు నవాసాగ 

రము పటికౌరము లేక తొవరిమన్ను సర్హ కరము యివి దినుసుకు 2 భాగములు యి 

'టుల వీనినెల్ల చేకము జేసీ నిమ్మపండ్ల రసముతో మర్దించి రం [థధముతో గాడియుండు 

వళికౌయంత్రేయన 2 రూములు పాకము జేసీన శంఖు దొవకము నిన్ధంబను. ఇది 

సర్వాజీర్ణముల నభింపచేయుటయీ గాక యినుము తాయి శంఖము అనువాని సాగా 

నిస్సృంశయముగ (ద్రవింపం జేయు, 

అజీర్ణ ములయందు పథ గ్ర్ముః 

శ్లో! [మాధనవనిడాశే] శె పి శేవమునంపూర్య్ణం పై త్తి ఏ కేమ్ఫ్సదు 

శచనమ్ | నాతి కే స్వేదన ంవాధ యభథావస్థంహితంచతత్ | 

నానా(ప్రకార వ్యాయామోా దిపనానిలఘూనిచ |! బహుకాల 

సముత్పన్నా ముజాలోహికశాలయః | వి లేపోలాజమండశ్చ 
నల అధ లీ © 

మంజోముద్దరన కృథా! ఏశోబ్క శృళీ లావ ఃతు[ద్రమ త్చ్యా 

శృసర్వశే ః1 శాలిశాకంచ వే తాగంవా స్తుకంచాలమూలకమ్। 

లశునంవృద్ధకకూప్మూండం నవీనంకదళీఫలమ్ | శోభాంజన: 

పటోలంచ వాశాంకలలదంబుజమ్ | కరో్క్క_టకం కార 'వేల్ల ౦ 
వి 

చార్హతంచమహార్ష)కమ్ | (ప్రసారణీచచాంగోకీ త గ్రైవసు 

విషణ్ణకమ్ | ఛా|తీఫలంనాగరం చ దాడిమంయవపర్సటాః 1 

అమ వేతనజంబీరమాతులుంగానిమా కీ కమ్ | నననీతంఘృతేం 

_—— 

* సర్వకూరములన--- మొక్క_ము. కొడిసె మోదుగ ఏపీ జేవదారు తాడి రేల 

జిల్లేడు బొంత జెముడు కలిఫొట్టు కానుగ అడ్డసరము అరటి చి త్రమాలము శేఅము 

డుసమాను ఎజ్జకాంచనము ఏడాసలయరటి కూర నెల్లి వ్రూనగురువింద బీర అను 

వాని వేళ్ళను ఫలములను ఆకులను కొమ్మలను (ప త్యేకముగ గాల్చి బూడిదె జీయవల 

యు ననుట। 
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త[కంసౌవీరకతుషోదకమ్ | భాన్యావ్లుంకటుతె లంచరామళం 

లవణంతథా |! యవాసీమరిచం మేంధీ థాన్యకం జీరకందథి |! 

తాంబూలం త_ప్పనలీలం కోటుతికో రసోవివా |! మందాన 

లేవ్యజీ రెచ పథ్య మేత నృణాం భవేత్ | 

శా, శ్లేష్మాధిక్యయవలన అగ్ని మాంద్యము అజీర్ణము విష చిభస్థుకమ అను 

నవి జనించు, ఐనను వానియందు తొలుత వమనము శోయించవలయ్ము మణియు పీ 

త్వాధిక్టయన మృదువుగ శేచనమున కొ'ససంగవలయు , వాతాధిక్యమున "స్వేదన కియం 

చేయవలయు. ఇటుల చేసీన హితకరంబుగ నుండు, మటియు పలువిథము లె నవ్యా 

యామము దీపన లఘుకర శాకొదికములు దీర్చ కాౌలముమోద ఫలిం చెడి పెసలు యొ 

జ్ఞ బియ్యము పేీలాలమండయ పెసలమండము జింక నెమలి కుందేలు లావుకపశ్నీ స 

న్నజాతి మత్స సములు అనువానినూంసము నొలుగుకూర వుదురుగొమ్ము చ(శ్రవర్ద రపు 

కూర లేతముల్ల ంగిగడ్డబు తెల్లుల్లి పండిన గుమ్ముడు కాయ (కొత్త త ఆడగటికాయ .మునగ 

కౌయ పొట్లకౌయ వంకాయ తౌవమురయగరులు నక్క_దోసకౌొయ కెకర కాయ 

శూర్త తము అల్లము గొం తెమనోరుకూర పులిచింతే సువిషల్షైకము వునీరి ౩ కాయనశనొం 

థి దానింబ యవలు పర్పాటకము ఫుల్ల ప్రబ్బలి నిమ్మపండు మాదీఫలము తేనె వెన్న 

నెయ్యి మజ్జిగ శేగుపండు కలి కూటినీళు కారము నూనె యింగువ లవణము వోమ 

ము మిరియాలు మంతులు కొతీ షుర్లుజీలకజ్ఞ పలుగు తాంబూలము కొ చిన నీరు చేదు 

వొగరునల రసము యువి అగ్ని మాంద్యము ఆజీర్ల మ ఆను వానియందు పథ్గ్య్య " 

కరంబులు, 

ఆజీ ర్గ ములయం దపధ్యము, 

శో ఏిశేచనానినిణ్మూ(త వాత వేగవిదారణమ్ | అతిరి_కృంచాధ్య 

శనంజాగ రంవిషమాశనమ్ | రక్తస్రుతింశింబిధాన్యం మత్స్య 

మాంస ముపోదకమ్ | జలపానంచ విష్టంభంజాంబవ న్సర్య 

శాలుకమ్ ! కూర్చి కాంమోరటంథీరక కిలాటీ దుష్టవారిచ। 

విరుద్ధా సాల్ష్మ ఖ్రపానానాం విష్టంభీనిగురూణిచ | అన్నీమాం 

జ్యే “ప్యజీన్షేచ సర్వాణి పరివర్డ మణ్! 

ఇ వ్యాయామ మన--సంచారము, 
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తౌ, విరేచనము నులమూ[త అపాన వాతేయుల బంధించుట అధికముగ భు 

జంచుట జాగరణము విషమౌశనము రక్ష్మసావము శింబ ధా నము మత్ప్స్యమౌ౦సము 

బచ్చలికూర జలపానము సెనగలు మొదలగు కడుపు నుబ్బిం వెడి పదార్ధములు క్ు 

డు కలవదుంపలు మొదలగు సర్వదుంపలు యీనిన దినములకు వీదప పీతేక బఢిన 

యావుసాలు జున్ను విరిచినపాలు. విరుగుడుజాన్ను దుష్ట మైననీరు విరుద్ధమైన అనా 

లే నమైన అన్న పానము లు మల బద్గకర | దివ్యములు జడప దార్థములు యివి అగ్ని మాం 

ద్యము అఆజేర్ణయు ఆనుచానియం దపథ్యకర౦బులు, 

ఇది డీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్ణప్రసౌద పారావారభోగవిహార పారీణ 

నిడిమామిడి భగిస్సాంపదాయ  కారాధ్య రామచేశిక శిష్య తమ 

నమశ్శివాయ సశ్చుత్ర పవిత్ర కవితాబాతురీధురీణ వై ద్యజన 

శిరో భూషణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామెధేయ 

(పజణీత శీ బసవరాజీయే ఆంధ తాళ్చర్యసహితే 

తృష్టా దాహ వ చోగ వివా చిఆల'సకి విలం 

జిక ఆగ్ని మాంద్య ఆఅజీరనోగా నిదాన 
* ర్ం 

ఈత త్సాధ్యా సాధ్య చికి త్చానుపాన 

పథ్యాపథ్య . క్షణయు క్షం 

©) 



(శ్రీరస్తు, 

బసవ లాజీయ ము, 
ఆ౦ ధ్ర తాత్పర్యము, 

— |[ఠ యోద శ పక ర ణము, = 

న్లో! మహచేవం మహో తానం "దేవేశం శోవభూవణక్। 

శంకరం పార్వతీనాథం నీలకంఠ మహంభి బే! 

తా, దేవతలలో "పెద్దవాడు మహాత్ముడు "దేవతలకు (పభువు నాశాధరణుడు 

ఛ కలకు నుఖమునిచ్చు వాడు సార్వతీ వస్శభుడు నగు వీలకంకుని నేనా భజియి. వెధ 

న్లో! (బ్రీసీలకంఠవం శాళ్ళి చం[దమా బన వాహ్యయః | 

వత్య్యూమి వృషరాజీయ మహంవై ద్య శిఖామణిమ్॥ 

తా, సీలకంఠ వంకమినెడి తీరసయమ్మదమునకు చంద్రుడి బసవరాజు తని 

ఉీరొ_నబడిన చేను వెద్వగంథధముల లో కడు! శేస్టంబై న బాసవరాజీయమళు నీ 

(గ్రంథము యొక్క. (త్రయోదళ (ప్రకరణమును వచింపుచున్నాడను, 

కుష్టని దా నము, 

_ క టా క ) 
వో! ([ఆయుశ్వే చే] వివోథ్ న్వర్నపావాని (ద్రవస్నిద్ధ గుబాణిచ | 

ఛజతొ మాగ తాంఛర్హిం వేగాంశ్చాన్యాా (పతిఘ్న తామ్ 

వ్యా మూమమతినంతాప  మతిభుక్యానిసేవినామ్ | శీతోన్ల 

లంఘనాహారా౯ా (క్రమంముక్వా నిపే.వినామ్ | ఘర్శ (శమ 

భయరానాం (దుతం నీచాంబుసేవ్నామ్ | అజీ క్షాధ్యశనా 
అం ౯ 

నాంచ పంచకర్మాళచారి ణామ। నానాన్న దథెమత్నా స్టనిలన 

శావ్హు విషేనిణాన్ | మూవమూలక పిష్ణాన్న తిలథీర 'సడా 

శినామ్ | వ్వవాయంచాప్వ జీస్ణైన్నేనిదాంచభజతాందినా ! 
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వి(పా౯్గురా౯్ధర్శ య తాంపాసంకర ఏ) చకుర తామ్! వాతా 
దయ_న్త/యోదుషప్పా న్వ(గ_క్షం మాంనమంబుచ ! దూష 
యంతి సకుస్థానాం న్తకో (గవ్యనం(ద్రహః | అతః కుష్టా 
నిజాయంతే సప్తవై కాదశై వచ॥ 

తౌ తీరమత్స్యాది నరుద్ధాన్నపానముల (ద్రవము స్నేహము. జడత్వముగల 
యన్నపానముల శేవించుట వాంతి మూత్రప్పరీహాది చేగముల నడ్డగించుట భుజించిన 

తోడనే మిష్కటముగ వ్యాయామము చేయుట యొండలోదిరుగుట కీలము నృక్ష 

ముగల యాహారములను లంఘనమును చెప్పబడిన [కమమునక విరుద్ధముగ సేవించుట 

వేడి శ్రమ భయము అనువానివలన పీడితుడె తక్షణమున వ్రీశోదకయను |డొగుట అ 

పక్యమైన యన్నమును భుజించుట భుజించినతోడౌనే మరల భుజించు వమన వి 

రేచనవ స్తీ స్వేద నన్య పంచకర్మల చేయున పుడుపచారముచేయుట నవీ నాన్న చు 

పెటుగు మళ్స్య్థములు వుష్న పులుసు వుద్దులు ముల్లంగి పీప్రాన్నము నువ్వులు సొలు 

బెల్లము అనువానిని 'సేవీంచుట భుజించిన యన్న ము జీర్షమగుటకు ముందు మెథున 

మునేయుట పగటియందు న్న్మిదించుట గుర్ముజాహ్మణుల దిగస్క_రిం చుట పాపకరణి 

అసేయుట యీ కెరణమువలన వాతాది దోషములు (బ్రకోపించి దుష్మ్యంబులై తగ 

క్ష మౌంసోదకముల శెౌజిచి కుష్టుకోగమును గలుగంచేయు, మణి యు కుష్గునోగ ము 

జనించుటకు వాత పిత్త శ్రేష్మములు త్వ గ క్షమాంసోదికములు అను నీ 7 ను ముఖ్యకౌ 

రణ భూరంబులు, అట్టగుటచే 18 కుష్టువుల జనింపుచున్నయవి అందు మహా 

కుష్టువులు 11, 

కుష్టరో౫ పూర్వరూవము, 

శ్లో॥ అలిళ్లళుకరన్పర్శ స్వేడాస్వేద ' వివర్షతాః | చాహఃకండూ 
_స్త్వఛిన్వాపస్తోదః కోఠోన్నతిః క్షమః |. (వణానా మధకం 

సూలం శీఘరో9త్ప ర్తి శ్లిరఫ్టేిః | రూథానామపిరూకుత్వం 

నిమి స్తే ల్పేపికోపనమ్ | రోచుహద్షో సృ జః కాన్హ్యలం కుష్టు 

లశుణమ (గజమ్!! 

శా, కుమ్టుకోగము గలుగబాయ్యుడి స్థలమును దానికి మిక్కిలి నున్నగ గాని 

లేక గి రగరయని-గాని యుండుట ఆస్థానమ'న చెమట బట్టుట లేక పట్టణండుట 

ఆ స్థలము వివర్ణంబై తాపము దురపనగలుగు ఓ చర్ముమున స రజ్జు నము లేసండుట 
లి 

పొడిచినటుల పీడలుపట కొంచిరీ కర చినటుల దగ్గులులేచుట ఆయాసమయునొ కెంద్ర. 
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కనీ శ్రమగలుగుట (వణమున మిక్కుటముగ పోట్లుగలంగుట (వణము శ్రీ ఘ్రమగ 

జనించి" చిరకలంబుండుట పుట్లిన (వణమయు రూతగనుండుట వొకింత నిమిత్తమువల 

న (పకోపీంచుట రోమాంచముగలుగుట రక్షము నల్లగనగుట ఇవియ కపష్టురోగ 

మునకు పూర్వరూపంబులు, 

కుష్టరోగ 'ఛేరములు, 

శ్లో! (నూధవనిదాచే] ఫుండరీకం నవిస్ఫోటం సామాన్యం గజ 

చర కమ్ | కాకణంక చ్చకంబుశ స్రజిహ్వాకంచాప్ట్ర మంనృతమ్ 

. గళితం దమువోకుప్వం కాపాలంచాఫ్యుదుంబరమ్! మండలంచ 

విచ ర్చాఖ్య-నై పాదీకిట్టిఛభంతథా* చర్గుద ద్రుతథాసిభుశ తా 

చుష్యుం డశాష్టకమ్ | సి (తె శాఖ్యం విసర్పంచ వింశ ద్భేదాః 

(పకీ ర్తితాః॥ 

శా, పుండరీకకుష్ణము విస్ఫో టక్కుష్టము పామాకుస్థయు గజచర్శ్మకుష్టము "కొ 
కణకుష్టయ కచ్చకయష్టయు బుళ్వజి హ్యక మస్థ్రము గళ్లకుష్ణయు అన నీ రి యుమహో 

కుష్టయులు. కపాలకుష్టయు వుముంబరకష్టరు మండలకున్ద యు విచర్చికకుష్టయు వైపా 

దికుషము కిటిఛళరుపుము చర ఇద దుకుష్ణయు నీధ్మగుష్టము శతారువ్యకుష్షయు ఆన క 
© లట © ఘౌ © © 

వ్షురోగములు 18 విఫంబులు, మటియు క్వితేకుష్ణయు విసర్పకుష్టురు అను నీ 2 తోడ 

కుష్టురోగములు 20 నిధంబులు, 
r 

పుండరీక కుష లతుణము, ' 
© | 

న్లో! [మాధవడానే పుండరీక * దళొకారం శ్వేతంర క్రాద్ధ్రనం 

గురు | 1 వ్లేదంకండూన్పరాగంచ ఫుండరీకం కవాథి కీ! 

తా. తావురరేసలవలె నుండుట రక్తము వ్యాసిం చియుండుట వరకు తెలు 

ఫుగ డట్ట ముగ జలువుగనుండుట నీరుగారుచుండుట దురదగలుగుట మధ్యమున రక్త 

వర్గమగ నుండుట యూ లత్నణములుగల ది పుండరీక కష్టమని చెలియవలయు ఇది క 

సాధిక్యమువలన జనించు, (ఇది మహోకుష్థణు) 
లే a 

* దళం తౌ[మం "శ్వేతర క్షం భఘనంగురుమ్॥ 

{ గళ గంద సరాగంచ, 
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క్లో! స్పోటకండూత్మీవదాహ మరుణం స్ని స్త పాండురమ్ | 
పాణికుకీ రుజా-కేదం కుస్ధవిస్ఫోటలశ్ గమ్! 

తా. స్ఫోటకము దురద త్మీవదాహాముగలుగుట యొజ్జసనుండుట మెలియు 
చుండుట పాండుర వర్ణ ముగనుం డుట చేతులు కడుపు అనువానియందు పీడగలుగుటి 

నీరుగారుట ఈ లతశ్న్షణములుగలది విన్ఫోటకకుస్థ్టమని డెలియవలయుు (ఇదిమహో 
కుస్ట్రయు.) 

పామా కుష్ట అక్ష ఆము, 

1 [నూధననిదానే] సూశ్మాకృబహ్వ రః పిట కాస్సా/నవతో 

గ్గురా ణాల్పిఆతాః | దాహ:ఃకండూః క ఫాజ్ఞా తా పామేత్యు కా ( 

చికిత్సయెత్ | 

తా. సూమ్మమైన పిటికలు మిఘ్కట్రముగ గలిగియుండుట పీటికలయందు 

తెల్లని పులినీరుగారుట తాపము దురదగలుసీట యీ లక్షణములు గలది పామా 

కష్టమని తెలియవలయు ఇది కఫమువలన జనించు. (ఇది మహాకుష్టమయు) 

గజచర్శ కుష్టు. లతుణము 

న్లో! [మాధవనిదా నే] % అ స్వేదం ఘునకండూశ్చ యన్నత్స్య 

శకలోపవమమ్ | ఫేబహుళం హా _సిచర్మాభం తత్కృప్షం 

గజచర్శుకమ్! 

తా, వమటపట్టకుండుట మిక్కు.టముగ నురదగలుగుట మత్స్య పుతునకల 

వలె నధికముగ నుండుట రేనుగుచర్మముతో గమానముగ  నలుపువర్ణ మగ నుండుట 

ఈ లక్షణములు గలది గజచర్మ కష్ట వుని చెలియవల యు (ఇది వాత  శ్రేహ్మాధిక్ళయ 

వలన జనించు, ఇది మహాకుష్థ్రము, +) 

"కాక౯ణన కుష్టు. లతమణము, 

[వగాధవనిదా నే] యత్కాక చంచుకావర్షం నపాకం త్మీవ 
వేద మ్ | (త్రిదోవలింగం తత్కుష్టంకాకణం నై వసిధ్యతి। 

అ రా 

ఆ స్వేదనం మహావాస్తు, 

స అగి 9 { తడేవకోస్థం చ ర్మాఖ్యం బహుళం హాస్టి చర్మ వత్. 
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తా, కౌకియుక్కు_తో సమానమైన వర్షము గలదిగనుండుట నొకింతపాకను 

తీవ వేదనగలుగట (తీదో వమలతక్నుణ యు కంబుగ నుండుట యీోలడ ణఇముణుగలడి కాక 

ణకుష్టమని తెలియవలయు, ఇది ఆ సాధ్యము. (ఇది మహాకస్థ్రము.) 

క చ్చత్వ క్క లతుణము, 

॥ ([(మాధవనిడా నే] ర _కృంస్నిస్టంఘన శ్యామ వుతికందూ కఫో 

అ | ఊరుకతుకటీ పే. పవంక చృత్వకు_స్థ కాహ్యయమ్! 

తె, ఎజి నై మెజయా చుండుట ఘన మె నల్ల గనుండుట కజుదురదగలుగట 

తొడలు చంక ముల అనువానియందు జనించుటు, ఈ లక్షణయులుగలడి కచ్చక్వ 

కు_ష్టమని తెవియవల యు, 

బుహ్యుజిహ్యా క్ట. అత ఆము, 

క్లో! కర్కశంర_క్రపర్యంత మంతా )ఫ్రమన వేదనమ్ | 
యద దృళ్యజిహ్వూనంస్థాన మ్స కగ్థదహాంతదు చరతే! 

తా, కఠినముగనుండుట చుట్టు చెజ్జగ నుండుట మభ్య నల్ల గనుండుట వేదన 

తోగాడియుండుట తప్పి నాలుక వంటి ాకొరముగ లదిగనుండుట ఈ లమీణము 

లుగలది బుళ్యజిహ్వూక కష్టమని తెలియవలయు , (ఇది మసోకుష్టయు ,) 

గళకుష్ట బఅతణముం 

న్లో [మాధవనిదానే] జిన్నా కకృవ్నవ కాయా న్ా ంతిసత్యం (క్రి 

మాస కే! పాదయోశ్సలెథభాఆ"*పో_వలి స్హ స్త్యాంగులి కాపి వా | 

నాసా(న్వర భంగంచ గళత్కు ష్టం(త్రిదోష్ పజ 

తా, నాలుక నల్హగనుండుట "కాల్ల యందు. .తాపముగలుగసట మూడం గు 

ముల |పమాణము వళులుగలిగి యుండుట ముక్కున నెత్తురగోరుట స్వరము జెడుట 

ఈ లవమణములుగలది గళ త్కుష్టమని "తెలియవలయు, ఇది (తీదోషజనితం బగుట చే 

మాడుమాసయులలో నిళ్చ్ళయముగజం పు, (ఇదె మహాతుష్ట ము, .) 

క పాలకుష్టు లత్మణము, 

[మాధవనిడాచే] క షాపణక పాలాభంయదూ)కుంశకర్క. 
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శంతను | + వాతోళ్ళతోదబ హుళం కాపాలకుష్యవిద)కమ్! 

లౌ, నల్ల నిమచ్చలు యెజ్జనిమచ్చలు గలుగుట రూతృముగ చిరుసుగనూత్మ 

ముగనుండుట నూదులతో భాడుచునటుల మిక్కు.టమఘగ పీడగలుగుట ఈ లక్షణ 

యులుగలది కఖాలకుష్టమని తెలియవలయు, (ఇది అసాభ్యమయు,) ఈ కుష్టయు వాతా 

ధిక్యమువలన జనించు, 

క్లైకుంబర కుష్టు లతణము, 

శ్లో! [మూధవనిదానే] రుగ్దాగారాగకండూభిః పిత్త్రోత్ళంలోమపిం 
జరమ్! ఉకుంబర ఫలాభానం కుష్టమా౭దుంబరంవ బేల్. | 

తె, కూల మంట రె.జువువర్ల ము దురద అనువానితో వ్యా ప్ప మెయుండు 

టు వెంటుకలు { పీతర క్తైధికముగనుండుట మేడిపండు ఛాయవ లెనుండుట ఈల 

తృుణములుగలద్ చౌదుంబరకుస్థమని తెలియవలయాు. ఇది పీత్తాధిక్యమువలన జనించు, 

మండల కుష్టు. లతే ణము, 

న్స 9 9 జ నో (మ్తూధవనిదా నే] "శ్వేతంర _కృంస్థిరంస్త్యానం న్ని గ్గముత్సేన్న 

మండలమ్ | కృ చ్చ్ర్యచమన్యోన్యనంయు క్షం కుస్టం మండల 

ముచ్య లే! 

తా. తెలగ యెజగ కఠినముగ దటముగ న్నీ గముగ మండలా కౌరముగ ర్ం ఈం లు డు 
నుండుట మండలము లాకదానితో నొకటి /నాడియుందుట ఈ లతణములుగలది 
మండలకుస్టమని 'తెలియవలయు. ఇది కష్టసాధ్యము, ఈ మండలకుష్టము క ఫాదిక్య 
మువలన జనించు, 

(పనూతి కుష్టు లతే. అము, 

శో [మాధవనిదా నే] అంగతోదోమండలాశ్చ ేహన్చర్శంనవిం 

దతి ! తథానూరుత విల్తొ స్థం కుష్టం (ప్రసూతి కాక్వచిత్ || 

తౌ, అంగమయలలో నూదులతో బొడుచునటుల “కేదన మండలములు గలుగు 
ట శరీరమున స్పర్శజ్ఞానము లేఫఫండుట యీ అలత్నృణములుగలది (వ్రనూతిక కుష్ట్రమని 

f కాపాలాంతగోదబహుళం లత్కు.వ్భంవిషమంస్థ ఎర్ మ్ 

శ అనగా యెటుపధిశకమ-గాగల పచ్చరంగు, 



కుష్టరోగ నిదాన లకుణ చికి త్పాదయః, కరర 

కొందరు వచించెదరు. ఇదే (గం ధాంత రేణ మహాకుష్థమని జెప్పంబడు యిది వాత్పీ 

త్హపకోపమువలన జనించు, - 

విచర్చిక కుష్టు లతుణము. 

శ్లో! (మూధవనిడా నే] శ్వేతర కాఘవాక్షి న్నా వాత పై త్యోద్భ బా 
బహు | నకండూదాహనసంయు కా శ్రేయంకున్థుం విచర్చి కా! 

తా, దట్టమైన మచ్చలుగలిగి తెల్లగ యొజ్జగ నుండుట నీరు గారుచుండుట 

దురద మంటలుగలుగట యా లతీణములుగలది విచర్చికకుష్టమని "తెలియవల రమ, 

ఇది తేటుచుగ వాత పిత్తాధిక్యమువలన జనించు, 
ల్ 

వ పాడిక కువ. లతణము, 
బు ధ్రి 

న్లో [(వూధననిదా నే] శేవృవాతోద్భనంకుస్థం స్ఫు టితంతీవ వే 

దనమ్ | రూకారుణంపాణి పాదంఖ్యాతం వై పాదికంవ చేత్ ॥ 

తా, పగిలియుండుట తీవమైన వేదనగ లుగుట చేతులు కాళ్ళు వుష్టమగయొ 

జ్రగనుండుట యీ లక్షణములుగలది వె సాదిక కష్టమని తెలియవలయు. ఇది చాత 

శే హ్మాధిక్యయవల న జనించు, 

కిట్టి భ కుష్టు లక్షణము, 

న్లో (మూధవనిడా నే) శజ్యావంకిణంఖర న్పర్శం నకండూ పరుషం 

ఘనమ్। వాత శ్లేప్ళోద్భ వంఖ్యాతం కిట్టిథం కుష్టమాదృశమ్! 

"తొ. మచ్చలు సీంవర్ల ముగ బిరుసుగనుండుట దురదగలుగుట రాక విదళము 

గనుండుట యీలతషణములుగలది కష్టభ కష్టమని తెలియవలయు, ఇది నాత శేష్మా 

ధిక్యమువలన జనిం దు, 

' చర్చదళ కుష్టు లతు.ణము, 

న్లో [మాధవనిదానే] ఈ_క్రంకూలంఖరంక౧డూః న్లేదస్పోటందళ 

త్యపి! న్పర్శంనహ్యాంఘసంన్ని గ్ఞం కష్టం వై చర్ముకంవ బేత్. | 

“శా, యెజ్బ నివాచ్చలుగలు గుట శూలయు_క్షమె బిరుసు? నుండుట గురదగలం 

గుట నీరుగారుట బొబ్బలు లేచుట పణలుట తాకిన వేదనలేవండుట దట్రమాగనుం 

డుట మెజయుట యీ లతణములుగలది చర్ముదళ కుస్ట్రమని 'తెలియనలయు, (ఇది 

మహాకుష్పను.) 
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ద్శదు కరష్టు లతుణము. 

శ్లో! [చూథవనిదా నే] కందూమ ద్భిస్సరాగై శృ గండైరల నకం 

చితమ్ | పిటి కామండలాళ్ళు భ” ఛదధూ+: వి త్రకఫోద్భవమ్! 

తా, (వణములు దురదతో హొ డియెజ్ఞగనాండుట అలసకమువలె చే వ్యాపీంచి 

యుండుట పీటికలు గండ్రముగ 'తెల్లగనుండుట యీ లత ణములుగలది ద్మదుకుస్ట 

మని తెలియవలయు, ఇది కఫవీ త్ర (పకోసమువలన జనింను, (ఇది మహా కష్టము) 

సిద్ధ కుహు లతుణము, 
© . 

॥ [మూధననిదా నే] శ్వేతంతాముచతను యదజోఘుస్టంవి 

ముంచలి। * వార శ్రేష్టోద్య వంసిద్శ మలాబుకుసు మోవమమ్। 

తా, తెలుపు యొటుప్పుగలనసీ  నూయ్మప్పు మచ్చులుగ లుగుట వొరినీకొ నిన పీండీ 

వలరాలుట అనుగ పువ్వులతో సమానముగ నుండుట (తజుచుగ ఆొమ్మునం దెజనిం 

చుట) ఈ లక్షణములుగలది పెధ్మకుష్టమని తెలియవలయు, ఇది వాత శీ హ్మాధిక్య 

'మువలన జనించు, 

శ తారుష్యు కుష్టు లషణము, 

టన a ఇ చ త్ న్లో [మాధవవిడానే] రక్త ౭సమంఘనందం స్ట కంజ్యా ర్తి 

దాశాకమ్! పి తోఫో ర్రితంకుష్టంక తారుష్యంబహు[వణమ్! 
— 5 ౧7 డీ స అ ~~ 

తా; మచ్చ లెటుపుగ' నలు పుగదట్లముగనుంశుట కీఠు గారు చుం దుట మెరయు 

చుండుట దురద కూల మంట అనేక (వణములుగలుగుట యో లకతణములుగలది 

శతారుప ప్యకుష్ట్రమని తెలియవలరూు, ఇది పీ పిత్త శ హ్మెధిక్యమువలన జనించు, 

శ్వ్మతేకుష్టు లతయణము, 

న్లో! (మాధవనిదాశే] శంఖవర్హృంభ న వేచ్చ్వి(తే సాధ్య=సర్య్వా' గ 
గోవవా | శుష్క 0వ వై కృచ్భ)సాధ్యంచ గుహ్య వాణితలాను 

గమ్ | అగ్నిదగ్గ వుసాధ్యం స్యా త్తధావర్డ వ చిరంతేనమ్! 



కుష్టరో గనిదాన లతణ చికి శ్పాదయః, కరి! 

తౌ, ఇ శ్విత్రకష్టము కంఖవర్షముగలదై సర్వాంగముల వ్యాపించియుండిన 

ఆసాధ్యంబనియు శరీరమంతట వ్యో పించి శరీరము గృశించియుండ్న కష్టసాధ్యంబ 

నియు గహ్యూము అర చెయ్యి ఆనువానియందు జనించి యగ్నివలె మండుచుండిన ఆ 

సాధ్యంబనియు తెలియవల యు, మటీయు చిరకౌలముగనుండు కుష్టువు నగా ఆసా 

భ్యంబు, (ఇది వార పత్తాధిక్యమువలన జనించు) 

కుష్టురోగ సాధ్య ములు. 

న్లో ఉముంబరంతత్పద్భశ శ్వి త్రం స్యా చ్భంఖనన్ని మమ్ | కాకణం 

పక్యగుంజాభం చర్మాఖ్యంగజచర్గ (నల్ పుండరీకంన్వనం 

డ్షాభం బుశ్యజి హ్యూం తర్రైవచ |! బహ్మువణ శ తారుణ్యం 

చేశాఖ్యంనుత్స న్ు క్రి కివత్ 1 ఫాణి భేదళ్చర్శదళ ఎపాొదభేవో 

విపొదికా! దశె తానినసాధ్యం లే "శేపాణ్యహ్రైచ సాధ్యవత్. 

కపాలమవీతంరూవతుం విస్పోటాఖ్యంవి సర్పవత్ | కిట్టిభంకిణ 
వచ్చా గమంద[దుస్సా గ త్తం చిపాకితా! తుంబీఫ్రవ్వ్ననిభం 
నరసి ర్థంస్యా నయనకు | విస్నోటచాపుణాపామా 

సామ (స్రావా విచర్చికా || 

తౌ, ఉదుంబర క్రుస్టు వు 'మేడిపండువర్హ యగ శ్వితకుస్టువు శంఖవర్ణ్మముగ కె 

కణకుస్తువు పండిన గరువిందవర్షముగ గజచర్శకుస్టున్ర యేనుగుతోలుతో చమానముగ 

ఫుండరీకకస్టువు "తెల ఇ దానుర పువ్వుతో 'సమొనముగ బుళ్యజిహ్వుకస్త సువు దుష్ఫి నా 

లుకతో సమానముగ శ తాౌరుష్యసస్టువు బహు వణ యు క మగ యేకెక్యకుస్టున 

మీను చిప్పతో సమానముగ చర్మ వళకుస్టువురు ఆఅచేతులు దళమై పగిలిశట్టుగ నై 

పాడుక్ర నుస్టువు కాళ్ళు పగలినట్టుగ నుండు యో ]10 యు నసాధ్యాంబులు, కపాలక 

స్టువునల్ల నై హాక్షయుగ విసో స టకకుస్తువు విసర్పినో సమానయు* కిట్టి గ సస్టువు మచ్చ 

లవోగూాడి నల్ల గ దుకుస్టు పాము లతో గూడినది. సిధ్ధస వస్టువ్భ “సౌరప్పువ్వ 
లో సమానముగా మండలకుస్టు వు పమెచపు శకాకిక్యయుగలదిగ సామా సస్టువు దారుణ 

మెన పొక్కు లతో గూడినదిగ విచక్చికొననస్థువు ఫులినీరును కౌర్చునదిగ నుండు, ఈ 

శ యు సాభ్యంబులు, 

గాం శ్విత్రమప్టమన య శిబ్బెము, 
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ద(దు కోపు లతు ఆము, 
అ 

శో [మాథ వనిడా నే] కోండూమ దృిన్సరాగ్రైశ్చ గండై రల నకం 

చితమ్ | పిటి కామండలాళ్ళు భ”)దధూ, ॥ వ _త్తకఫోద్భవమ్! 

తొ (వణములు దురదతో గూ డియెజ్ఞగ నుండుట అలసకమువల నే వ్యాపించి 

యుండుట పీటికలు గుం(డ్రముగ తెల్ల గనుండుట యీ లత్మణములుగలది దధుకుష్ట 

మని తెలియవలయు, ఇది కఫపి త్ర (పకోపమకవలన జనించు, (ఇది మహో కష్ట్రము,) 

సిధ్భ కుష్టు లశ ణము. 

శో [(మూధననిడా నే] శ్వేతంతాముంచతను య|దజోఘృమ్థంవి 

ముంచతి। * వాత శ్లేష్మోద్భ వంసిధ్భ మలాబుకుసు మోవమమ్! 

శా, తెలుపు యొబుపుగలనసీ సూక్ము ప్ప మచ్చృలుగలుగుట వొరినికొనిన పీండి 

వలెరాలుట అనుగ పువ్వులతో సమౌనముగ నుండుట (తజుచుగ టొమ్మునందేజనిం 
చుట) ఈ లక్నణయులుగలది సిథ్మ్యకుస్ట్రమని తెలిమవలయు, ఇది వాత శేష్మాధిక్య 

'మువలన జనించు, 

శ తారువ్యు కుష్టు అతణము, 

అద అదు ] ట్ర్ న్లో! [మాధవవిడాచే] రక్త శ్యామంఘనం న్లేదం స్నాద్ధకండ్వా ర్తి 

దాగాకమ్! పి తశేఫో ర్రితంకుష్టంశ తారువ్యుంబహు[ వ్రణమ్! 
అని 0 @ p అ 

తా; మచ్చ లెజుపుగ నలుఫుగదట్రముగనుండుట నీరుగారుచుండుట మెరయు 

చుండుట దురద కూల మంట అనేక (వణములుగలుగుట యో లక్షణయులుగలడి 

శ తా రుష్యుకుష్టమని తెలియవలయుూ, ఇది పిత్త శే ప్మాధిక్యమువల న జనిం'దు, 

శ్ర తకుషు లతణము, 

శ్లో! [మాధవనిదాచే] శంఖవర్ణ ంభ వేచ్చి NE సాధ్య =నర్యా( గ 

గోప్వా | శుష్కంచై కృచ్చ్రసాధ్యంచ సహ్య పాణితలాను 

గమ్ | అగ్నిదగ్గమ సాధ్యం స్వా_త్త ధావర్ణ ఏ చిరంతనమ్! 
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కువ్చరోగ సాధ్యా సాథ్యములు. 

శ్లో [ఆయు్వే దే] సాధ్యంత్య(గ_క్క కమాంన సస్థంవాత నై మ్లాదకంచ 

యత్ | మేదసిద్వంద్వజం యాప్యంవర్ష్యమజ్జుస్థిసం శ్రితమ్ | 

క్రిమిహృల్లాస మండాగ్ని నంయార్షిక్తం యృత్హి9౨వోపజమ్ | (ప్రభి 

న్నం[వ్రసుతాంగంచర కృ శత్రంహాతన్వరమ్! పంచకర్జుగు 

గాలీతం కుష్టంహంతీహకున్థి సమ్! 

ళా త్వక్ రక్ష మాంసధాతువులవరకు చ్యాపించియుండు కుస్టువునువాత 

కఫములు (బధానంబుగనుండు కుష్టువును సా థ్యంబులు మణియు మేదోధారతుగక 

కుస్టువు ద్వంద్వజకుస్థువు యాప్యంబులు మణీయా వజ్జ అస్థులవరవ వ్యాపీంచియుం 

డు కుస్తువు శుక ధా తుగతమస్టువు మటియు (క్రిమి హృల్గాసము మందాగ్ని ఆతు వా 

నితో గూడియుండు కుస్టువు త్రీదోషజకస్టువు అసాధ్యంబులు కుష్రముబగల నీరు 

శాభచుండు కుస్టుకోగియు,.యెజ్ఞని శే తములుగాని లేక పీనస్వరము గాని గల కు 

ర్థురోగియువనునవి లేచ నాది పంచకర్మల కనర్లు ండగుకు స్థుకోగి యు మృతి కెంచెదదు' 

అసాధ్య కుష్టు లక్షణము, 

శ్లో! సహ్య పాణితలా ఎమ గు జారనుష్యచిరంతనమ్ | 

వర్ణసీయంవిశే పే.ణ లానంసిద్ధిమిచ్ళ తా || 

తా, గుహ్యూాము అరచెయ్యి పెదవి అనువాన్సియందు కుస్టువు తశ్కాలముబ్ల 

జనించినను దానిని ఏ కేషయిగ వర్టింపవల యు మజటియు యళస్సునో ఆడు ద్యుడం 

కిలాశకుస్థువును సగాకర్ణి ంపవలయు, 

శో ద్విలింగంచ భ్ వేత్కుష్టంవి కేసే. పేణత్య జేద్భి పక్ | 

బహూషపష[దవసంయు _కృమ సాధ్యముదితేంబు ధ్రై క్! 

తా, మణియు దర్చింద్వ అతమణముతో గూడియుండు కుస్టువులన వై ద్యుడు 

వర్షింపవలయు మతీయు పః యుప దవములతో కూడియుందు 'కుస్టురోగంబః అసౌ 

'ధ్యంబని ఆయుర్వేద వేత్త ౨ వశం చెదరదు, 

సంనర్షజరోగ ములు, 

| శ్లో [మాధవసిదా నే (పసఎగాడ్డా(తిసం స్పర్శాన్ని శ్వాసాత్సనా 
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భోజనాల్ ! నవా య్యాస నాబ్బాపి వస మాల్యాను లేప 

1 * శోవశ్చ నే తాభిప్యుంద వవచ।[కొప 
కరోగాక్సిసర కా మంతి నరాన్నరమ్! 

య 

తా, కుస్టువు జ్వరము ధాతుశోష చే త్రరోగముగల వారితో సాంగత్యము సే 

యుట వారి శరీరమునుచాకుట వారియొక్క శ్వాసో చ్చ్యాసములు సోకుట యీకపా 

తలోభుజించుట వొకటిగబరుండుట వొకయాసనమున నేకముగ గూర్చుండుటవా 

ఈ భరించిన వస్త్ర ములను పుష్పములను థరంచుట వారు తొకినగంధథమును బూనీ 

కొనుట ఈ కౌరణములవలన వూర్య(ో_క్షగషహైదిగోగములు వొకనివద్దనుండి మటీ 
యుక నికంటును, 

శ్వితకుష్ణువుకు భృంగ్యాది చూర్జము, 

(చింతాముణొౌ] భృంగీవహ్ని తి) ఫలావచాక ణావాకుచి బహి 

శుందీనకుష్టమ్ | భల్లా తాచాశ( గంధారగిఖగరక విశాపోడ 

కీ భళ్మనూత్ | కాంస్యేపాశ్రేరజక్చ[క్రి ఫలజయుతంపా)త 
రుత్రాయ ఫీతమ్ | సణ్మాసాదో/గహారిపలిత పలితహ్మ 

త్స ర్ల దేహీశనీరీ॥ 

తౌ, గుంటగలగర చిత్రమూలము (తీఫలములు వస పిప్పళ్లు భావంచి విత్తు 

లుమండూక'| బహ్మి మలయాళ పకొంకి చంగల్వకోస్థు శుద్ధి జేసీన జీడిగింజల “పిన్నీ 

రుగడ్డ శుద్ది చేసిన మైలుతు_ల్తోము కుద్ధి చెసిన నాఫి పసపు “రసభస్మము పీనిని నమఖా 

గములుగ “ఖల్వమలోనునిచి (త్రిఫల క సాయముతో భావన జేసీ యెండిం చి కాంశ్ళపు 

= గిన్నెలోనునిచి (పాత్తఃకా కొలమయున (పళ్యహము భరణ మెత్తుచూర్ణమును సేవించి పంబ 

డీ బారెడు (తీథలక పాయమును పానము సేయవలయు, ఇటుల 6 మొసములు సే 

యు చుండిన శ్వేతకుస్థువు వలీపలితములు వారించి బంగరు చాయతో తుల్యమైన 

శరీరముగలుగు, 

శ్వతకుష్థువునకు పశుపతి చూర్ణము. 

న్లో! [మాధననిచా నే సురతరుకృతమూలా | | వ్యాలదారుర్గరాచ 

తపన కంక ఫుపష్పివాపీగారీవిశాలా | నమకృతింళి "రేఖా సూత 

భస్మాపిభక్వాపశుప తికృత దూర్ష్మం శ్వేతకుష్టంనిహంతి! 

వో ఫశ్చ 
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తా, దేవదారు చేల చితేయాలము |కీ |మీభలములు జీడిగింజలు ేలతం గడు స 

మూలము యివి పావుసేరు పనపునెాటాూతు పాపర వేరునాటాక ఏనికన్ని టికి సమము. 

_క"లుగచ్చవిత్తులు యిటుల విని నెల్ల వంచి మార్గ ము జే సీ 1 తులము చూర్ణములో 

వీస మెళ్ళో ర'సఫే సయ గలిపి ఆన్రనేతిగో (బతిడినయు శేకాంప్రచుండన 6 మౌ సము 

లకు శ్వేతకుస్టువు హరించు, ఇని శివునిచే జెప్పం బడియె, 

గ్! తా్మమ్రభన దబు వెలగా చు తీపనదుగ్ధ | 

ముననుముర్ది ంచియచ్చోటం బూయవలయు |! 

మేక రటువాముదపుకాయ మోడిపౌట్టు 

=~ నుగాచిననునును శ్యేతకుక్టు। 

పు ండనీకకుమువునకు న ర్యాంగ సుందర రనము, 
అ 

నో. క్, సై చే] ఏిష్టు కా? శా దేవ చాలి సనర్చా శీ తండులీము 

సి; | సలీబుహ్మీనలాశంచ యథాలాభ 0[డ్రనంవ” చేత్ | 

డె గశాణామేజీర్యాపై సె స్పూతనం మర్ష యేగ్షినమ్ | స్మూతె 

కంద్యుగుణం గంధమేకికృత్వ శత,ణంవచేత్ |! లోహా హన్నాకేధ్య 

తం యాన తధా సుల్పాభ) నామృుతమ్. కర్పూరందై వ [వ 

తేక ౧నూతపాదాం శకంక్షిపేల్ | పుండరీకంహా శేన్ని మ_ 

మనుపాన విశేవతః॥ 

తౌ, శుద్దిచ వేసిన రనము 1 భోగము గుద్ధి చేనీన గంధకము 2 భాగములు యి 

టుల వీనిని" ఖల్వములా! నునిచి విష్ణు కా ంశయు ఢావగశంగి సర్నా క్షీ చిల్లి అవిసె 

నీలి మండూకబహ్మీ మోదుగ అనువానిలో దొకిక్ిన వానిని (గహించి ల రసముదీ* 

క తి వృతములయొక్క_ బంకనువై చి మరల మర్తిం చిముద్ద జేనీ యినుపగిన్నెలో ని 

చి కణకౌలము పాకము జేసి (3 యులోేనుని చి అందు ఈకథ. ము ఆభరెక గస 

(పతీడానిలో నొకొ్క్కాక దినము మర్దించి అందు సప పస ప్యబడిన వృకుములలో లై? 

he 
స 

ము శుద్ధి చేనీన నాఖ్ కరూ -. ఎనువానిలో. (ప్రతిదానిని నసమునన శీ వ ఫొగ 

యుగ లికి మర్గించి నిష; సమా ఇయు మాత్రలు కేనీ చాడెాస సూ నన ముతో (13 వ 

తరము) శేవింపుచుండిన పుండరీక కుస్గువు హరించు, 

ఉదుంబర కుషువునకు కనకనంకోచ రసము. a 
చ 

క [మాధవనిదా నే] వ్యాతకామాభ)కం తుల్వం ద్య్వ్యయో 
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స్పూతంచతుర్లుణమ్ | యా మైకంమర్చ యేళ్ధ ల్వేచాష్ట్రవిస్థంచ 

గోళకమ్ | (తిభి స్తుల్యంశుద్ద గంధంలోహపా3తం కేటీ సేత్ | 

తన్ము థ్యేగోళకంపాచ్యం మావజ్జీర్థ ంతుగంధకమ్ [ తావ 

నృ ద్వగ్నినాయన్నా త్పముద్ధృత్యవిచూర్ష యేజ్ | గుగ్గు 

లుంనింబపంచాంగం ణి)పలాచమృతంవిపా | పటోలంఖా 

దిరంసారం వ్యాధథిఘాగంన మంనమమ్ | చమార్జితంమధథునా 

లేహ్యంనిష్క మాదుంబరాపహమ్! 

తా, కామధన్శము 1 భాగము అభకభస్మము 1 భొగము రసభస్థుము 8 
భామలు యిటుల వీని నెల్ల ఖల్వములోనుని చి విష్న(కాంతము ఊావరడంగి స 

రాకీ చిట్టి అవిసె నీలి మండూక బ్రహ్మి మోదుగ అనువాని రసములతో నొక్కొక 
జాము మర్దించి యుంటజేని 10 భాగములు శుద్ది జేసిన గంధథకనూను యినుపగిన్నె 

లోవై చి దాని యుంట ముని చి చానిపై మరల గంధకమువే చి జీర్ణ ంబగువరకు 

మృద్వగ్నితోవండి సాంగ శీతలమునదీసీ ఖల్యములోనునిచి చూర్మముజేసిన మహిసా 
మీగుగ్టిలము వేసఫువ్వు 'తానికొయబు చదానియాకు దానిపట్ట దాని వేరు (త్రీఫలములు 

శుద్ధిచేసిన నాభి అతివస చేతిపొట్ల కౌచు శేల అనువానిని నమభాగములుగ చూర్ణ 
ముజేనీ గలిపి నిమ్ము ప్రమాణమును తే నెతో (సాయం! పాతేఃకౌొలములయందు 18 మౌ 

సములు) శేవించిన ఉదుంబరకుష్టువు హరించు, 

శ్వి[తకుష్టువునకు చం[ద్యపభాన రసము. 

న్లో [నిత్యశాధీయే] శుద్ద సూ"తంద్వొాథాగంధంమర్ష ప్టంనింబమయూా 

రయహాః | దృయోాన్దా)వై. స్పగోమూ తై )గ్జినంవాకు చి కా 

ద్రవై ః | ముసాపిండితకంతీ పై ్యతంరుధ్య్వాషూధ లేవుకేత్ | 
సాంగశీతంసముద్ధ ఖే చూార్లాద్దశ గుణంటీ పేత్ | తథాచ 

వాకుచీవీజం గోమయూ త్రేమర్ల మేద్దినమ్ | ద్భినిప్కా_౧వటి కాం 

ఖాచేచ్చి ౪ త్రకువ్దవినాశిని | ఖ్యాతాచంద్ర (వభాహ్యేపా 

కుర్యా త్త కే) ణభేోజనమ్ |! కాకోదుంబరికామూలం జలే 

న్్ ష్టుంపిబేదసు! 
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తా, శుద్ధి చేసి నరసము ] భాగము కుద్ధి వేసిన గంధకము 2 భాగములుయిటుల 

వీనిని ఖల్వములోనుని చి వేప నెమలియాకు అనువాని రసకులళో నొక్కొ_క్కదీన 
ము మర్షించి పిదప గోమాత ముతోను భావంచాకు రసముతోను మర్దించి తుంగము 

సలు (మంగ వేళ్ళు అనువాని మార్గమును గలిపి భూధరఫుటింబిడి సాంగశీతలమున 

దీసీ ఖల్వములోనుని చి చూర్మ్యము జేసి డానికి 10 యింతలు భావం చివిత్తులచూర్షగలి 

పి గోమ్మూత్రముతో ] దినము మర్దించి 2 నిష్కములంత మ్మాత్రలుజేశీ యందొక 

దానిని శేనించి వెంబడిగ (బవ్మా మేడి వేరు రుదకముతోోనూరి ఛాని రసమును (దాగి 

న 18 మాసములకు శ్వేతకుస్తువు హరించు, పథ్యము మజ్జిగయన్నమును' భుజింపవల 
యు, మజీయు చ్మితమాోలమును నిమ్మపండురసముడో గంధము దీనీ సురాకౌరము 

గలిపి లేపనము జేనీన శ్వేతకుస్థువు నశించు, 

కాళణకువ్టువునకు సూర్యకాంత రనము, 

| న్లో॥ పల్మ[త్రయంవమృతం తా మం సూత మేకంద్విగంధకమ్ | (తెకటు 

' (త్రిఫలాచూర్ష్మం (ప ల్యేకం స్యాత్పలంపలమ్ నిర్లుండిచార్ల క 

(దావైర్వహ్ని(ద్చావ్వై ర్విమక్ష యేత్. | దినై_ కంతంనిరుధ్యాథ 
తుపాగ్నాచ పచేద్దినమ్ | నముద్దృత్య విచూర్ల్యా భవాకుచీ 

తై_లమర్షితమ్ తిడినం భావయే త్తేన నివ్క_మా[త్రంచభత 
యెత్ |! కుష్టంచ కాకణంహంతి నర్వకుష్టుం నిసాంత్యలమ్!! 

తా, తా మభస్మము కి పలములు శుద్ధి చేసీ నర సరు ] పలము శుద్ధి చేసీనగంథ 

కము 2 పలములు (తికటుకములు ] పలము (తిఫలములు 1 పలము యిటుల వీని నెల్ల 

చూర్ణ ము చేసీ ఖల్వములోనుని చి వావిలాకు అల్లము చిత యాలము అనువానిరసము 

లతో నొక్కొ కడినము మర్దించి యినుపగిన్నెలోనునిచి ెనమూసీ వరియుముకతో 

1 దినము పాకముశేసీ సాంగశేతలమున దీనీ మరల ఖల్వములోనుని చిభావం చివత్తుల 

తే లముతో మర్దించి భీ దినములు భావవజేనీ నిష్క_|పమాణము కొప్పన 1కి మాస 

ములు సేవింపుచుండిన కాకణకుస్తు పు మొదలగు సర్వకుస్తువులు హరించు, 

కాక ణకుద్టు స్రునకు కరంజే లాది చేసము, 

తే లంకరంజ బీజోత్గం వహ్ని సైంధవ గాహితమ్। 

రార్థి తం లేప యేద్ధంతి శీఘ్ర) మేవతు కాకణమ్॥ 
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తొ చ్మితమాలము సెంధవలవణము అనువానిచూర్లమును (శౌనుగ విత్తుల 

“తె లముతో గలిపి లేపనము జేయు చుండిన కాకణకుస్తువు క ఘయుగ హరించు, 

గజచర్శు కుష్టువునకు లంకేశ్వర రనము, 

త 
శ్లో మో కం శుద్ధసూతంచ కర్షోకం శుద్ధ గంధకమ్। గంధతుల్యం 

మృతంతా యం సూతాంకు మర్ష యేద్విషమ్' నర్భతుల్యం౭పు 

నర్గంధంద త్వాకించిద్విమర్ష అీత | ఘృ తాభ్య శ్రలోహపాతే 
పచేద్యామం నముద్ధ రేత్. | రంభాప్య తపుటివాధ పాచయే 

త్పర్పటేంయథా | మూ మైకం చూర్చితంఖాదే భజ చర్జునియ 

చ్చతి | నిమె_కంవాకు . పేంయోదై 0. క్షేహ్యోయంగజచర్థృణి! 

థి 

సుమ 1 కర్షము కుద్ధిచే చనిన నాశ్స్ ] పలము యిటుల విని నెల్ల ఖల్వములోనునిచీ మ 
రించి దీనికి సమముగ గంధక పుగలివీ వొకింత మరల మర్చి ంచి చెయ్యిబూనీన యు 

సప గిన్నెలోనునిచి ] జాము వండి దించికొని సాయం త్రమున ఆరటియాకులో ని 

ళ్ళ జేసీయుని చి సన్నపు మంటను నప్పడమయువ లె గాలి చూర్ల యు జేనీ మౌషపమొణము 
ను శేనించి వెంబడిగ నిష్కపనూశము భావిం చివిత్తులు చూర్ణములో తే ెగలిపీ 
సీవింపుచుండిన గ జచర్మకుస్టువు హరించు, 

ను! 

తౌ. కుది చేసిన రసము 1 సలము శుద్ధి చే చేనీన గంధకము 1 కర్ణము లౌ తామభ 

విచర్త్సి కౌ? కుష్ణూంత క రనము. 

తో [ఆయు శ్వేడే] శ Ee ఎద్ధ సూతం విషంగంధంతుల్యం తాప్యం శిలా 

జతు | శుల్చ ందీత మృతంలోహం నర్వంవుర్ష్యం దిన(తేయ 

మ్ | కాకా దేవడాళ్యోః కరో! టన (దనై ర్భృఢను | 

శోష యే ద్భ్మూద రేపాచ్యం త్రిదినంతుతుషాగ్నినా ! ఆడాయ 
ఛావయేచ్చావా సై స్తెలె ట్రై శ్వా కుళనంభ వై 8 § | నిప్కూ-ర్లంలే 

హయ్ ఎత్హ్రదై ౩ రసఃకుష్షనిక్సంతేనః | భల్లాతవాకుచీవజ్లా 

విడంగం చ్నితగంతథా | జీరకం బదరీమూలం కటు లం 

గుదేనతు ! భశతయేద నుపానేన హంతికుష్టం విచా" మ! 
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తా, కుద్ధి జేనిన సము కుద్ధి జేసిన నాభి శుద్ధి జేసిన గంధకము శుద్ధి బేనీన స్వ 

గృమౌతశీకము కుద్ధిజేసిన శిలాజిత్తు తౌమభ సము వుక్కుభన్మము. యినుపభ శ్ముము 

వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి నల్ల కౌాచావ డావరడంగి గొడ్డుకొకర 

అనువానిని రసములతో (పతీదానిచే నొక్కొ_కదినము చొప్పున తీ దినములు నుర్దిం 

చీ యొండిం చి మాౌసలోనుని చి వుముకతో గి దినములు భూభథరపుటంబిడి సాంగ శీత 

లమున దీసీ భావంచివిత్తుల _తెలముతో 1 దినము ఫావనచేసీ చే నిష్క్ట[పమౌణము 

తేనెలో సేవించి వెంబడిగ కద్ధి జేసిన జీడిగిం జలు భౌవంచికిత్తులు కరక్కాయ వా 
యు విడంగ్మ్యులు చి తమాల యు జీలక జి రేస చేసు అనువాని చూర్షములోే లెల్ల ఆ 

మనూనెగాని * కటుతే అలయుగాని యింగుదీ తెలయు గాని గలిపి సేవించిన 1రి మాస 

ములకు విచర్చికకునువు హరించు, 

బుమ్యజిహకో కుష్టువునకు శై లేం ద్రరనము, 

క్లో [పూజ్యపాదీయె] శుద్ద సూతం నమంగంధం కాంత భస్తువి 

పషంతథా। వాకుచీ త్రిఫలాచూర్డ ౧ నింబనహ్నీ గుళూచిజై ః। 

దినంభృంగి [దవై ర్భర్ల సం వాకువ్యాస్చృ కషూయ కై భక 

యేల్లోహపా(త్రస్థం క ధార్ధం జహిస్టక్యాపలుత్ | గుంజూళ 

ల్లాత తై లాభ్యాం నిష్క_ంవాకుచిచూర్ల కమ్ | లేపయేదనుపా - 

నేన సర్వకుష్టవి చాశన$॥ 

తౌ కుద్ది జేసీన రసము శుద్ది చేసిన గంధకము కాంతభ సయ కుద్ది చేసిన నా 

ఖఫిఫావం చివిత్తుల చూర్ల యు తిఫల మారరు దినిని నమఫౌాగములుగ ఖల్వములోనుని చి 

వేము చ్మిత్రమాలము “తిప్పతీగ గుంటగలగర అనువాని రసములలో (పతి దానిలో 

డను ఛాపంచివిత్తుల కపాయముతోడను నొక్క్కె కడినము మర్షించి యినుపగిన్నెలో 

'నునిచి శే కర్ష మును శేబించు టరఘే గాక గరిగింజవి త్తులు జీడివిత్తులు అనువాని తేల 

ములోే నిష్క_(పమాణమయు ఖౌవంచివిత్తులచూర్తము గలిపి శరీరమునకు లేపనము జేనీన 

బుష్యుజిహ్వాక కుస్టువు మొదలగు సర్వకుస్టు వులు హరించు, 

& కోటు-తేలమన --శ్లో! పృధ్వీకౌమాల జీయాతా దంతీ కవచశిగుజమ్ | 
నిం పీకరంజార్క_హ నీక స్తీ ంగుదీభ వమ్ 1ళంఖినీ నింబకొం తెలం తెలం బోగ్టితిష్ట 

త్రీళ్ళృతే కుసుంభ సర్ప బో ద్యూతం లే లంసహౌవర్నృలంత నా | ఇవ్య కటు కెలయులు, 
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శ తారుష్యు కుష్టువ్రువకు లం క'ధిపేశ్వుర రసము 

నో సూతా(భశుల్భ భస్మానిగంధం %* ఆప్యంశిలాజితు | ఆమ్ల 

వేతనతుల్యాంశ ౦ చామేనమర్ల యే _త్తతః | మధాజ్యా భ్యాం 

వటీఃకుర్యా ద్ది సగుంజంకవ్ష యేత్స దా | + కుషఘ్టంశతారుషం 

హంతి రసోలం'కాధిపేశ్యర ః |! (త్రిఫలా నింబమంజిస్టా నవా 

పటోలమూలకం |! కటుకీర జస్తుల్యం క్యాథోయమనుపానతేః॥ 

తా. రసభస్మము ఆభృకభన్మము తా మభ స్మము కుద్ధిచేనీన గంధకము శి 
చేసీన హమమాతీ.కభస్మృము లేక శుద్ధి చేసిన తాళక్ము శుద్ధి చేనీన శిలాజితు వీనిని 

సమఖాగములు ౧ ఖల్వములోనునిచి వీనిని సమముగ  ప్రుల్ల(సబ్బలి చూర్భము గలిపి ని 

మ పండ్లరపము శేనె నెయ్యి అనువానినో 4 జూములు మర్షించి 2 గరిగింజలయొత్తు 

మొ(తలుజేని యందొకడానిని | తీఫలయులు' వేము మంజిష్టి వసం చేతీపొట్ల-వేమ ఆశా 

కర పపఫు అనువాని కపాయానుపానముతోడ సాయం [(పాతఃకాలముల శేవించిన 

కచ్చకకున్టుప్రనకు కుఠారరనము, 

న్లో! (మాధవనిడానే] సూతాభ కుల్పకాంతొనాం మృతానాం 

గంధకంనమమ్ | తేషాం చతుర్లుణంచాద్య మేతక్కా(ధై. 

క్విపాచరత్ | అమృతామునలీముండి హ_స్తికర్తీశఈావరీ | 

అయం పంచామృత క్యాథో ఘ్ఫ తా చ్వాతుర్లు శోభు వేత్. | 

మార్క వా మృతజీవంతి విదార్యాశ్చ కపాయకమ్ | పూ 

రార్ట్రంశం నిట పేజ్డీ శే మస్టిక జీర మిదంభవేత్ | న్ఫు తావ 

శేహకంపక్వ్యా సదాశేవేతబుద్దిమాకా | సర్వకుష్టాన్ని హం 
త్యాశు క్ర చ్చ కంచవ్వవోహతి; 

తా రసభ సృృమ అభకభన్శము తామభ సము కౌంతభస్యము యివి దెనుసు 
కొ క్కాక భాగమ్ముకుద్ధి చేసిన గంధకము శీ భాగములు నెయ్యి 82 భాగములు పంచా 
మృత మన--తిప్పడీ ౫ నేల తాటిగడ్డలు బోడకరము సమ్మ దపొడపాకు పిల్లిపీచర “గో 

శ లౌళం, f కుష్టంవాంతినసం చేహ 
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వాని కషాయము 128 భాగములుగలిపి ఘృతము శేషించునటులకొచి దీనికి శ గిం 

తలు గుంటగలగర తీప్పతీగా మనుబవాల చేలగుమ్ముడు అనువాని కపషాయమును గలిపి - 

యది జీరంబె ఘృతము శపించువరకు మరలకొచి సేవించిన కచ్చపకుస్టువు 
ta a లు 

వారించు, 

మండలకుస్గువునకు న ర్వేశ్వర రసము. 

శో [మాధవనిడాచే] శుద్ధ సూతం చతుర్లంధం పలంయామం వి 

మర య్త్ | నృుతతామా్మాభ లోహానాం పీంగుళంచ పలం 

పలమ్ 1 జంబీరో ను_త్తవాసాఖి స్పుహ్యార్క. ముప్రీ జై ర్ల 

వై క . మర్ప ంహయారిజదానై ః ప్ర త్యెకంచదినందినమ్ 
ఏనంన_ప్త దినంమర్ష (9 తన్దోళం వ్రు) వెస్టితమ్ 1 వాలుకా 

యంత ¥ శేపాచ్యం (త్రిదినం లఘునాగ్నినా | ఆదాయ 

మార్ష ౦యేచ్ర ఎక్ష్రంపలై కంయోజయెద్విషమ్ | ద్విపలంపిప్పలీ 

చూార్హ్యం మి(శ్రంస ర్వేశరోరస; | ద్విగుంజం లేహ మేకై దె) 

1 స్పుుష్తమండలకుపునుత్ | వాకుచీం బేవ దారుంచకర్ష మాత్రం 
విదూర్లతమ్ | లిహేచేరండంతై లేనఛాసుపానంసుఖావ “మ్ ॥ 

శా, శుద్ధి చేసిన రసము 1 పలము కుద్ధి చేసిన గంధకము 4 పలములుయీచెం 

ఓని ఖల గములోసనుని చి 1 జూమునుడి౯ాంచి అందు తామభస్మము అభ కభ స్మ్మము 

లోహభ స్మ్రము శుద్ది చేసిన యింగిలీకము అనువానిని దినుసుకొ కొక పలము చొప్పు 

న గలిపి నిమ్మ పండ్ల రసము వుమె త్తాక.ర సము అడ్డసర పాకుర నము బొంత జెము డుపౌలు 

జిల్లేడుపాలు ముస్లీ చెక్కు గన్నేరు అనువాని రసములలో (పతీడానిచే వొక్కొక 

దినము వంతున 7 దినములు మదికాంచి ముద్ద జేసీ జట్టలోగట్లి దానిసె చీలనున్ను లే 

పనము జేనీ లఘ్యగ్నితో 8 దినములు వాలుకౌయంతయున పాకము జేనీ యందుండి 

దీనీ మరల ఖల్వములోనుని-చి నున్నగ చూర్ణ ముజేనీ శుద్ది జేసిన నాభి చూర్ణము ] ప 

లము పిప్పలి చూర్ణము 2 పలములు గలిపి 2 గురిగింజలయొత్తును తేనెతో భక్షించి 

1 వెంబడిగ కర్ణ _పమౌణము ఫావంచి దేవదారు అనువాని రసములలో నాముదముగ 

నీ తాగిన మొర్దుబారియుండ:మండలకుస్టువు హరించు, 

నం కేద్యరి, { కి NU | 
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నెసాదిక కుమ్టువునకు మహాకాళ రసము. 

న్లో శుద్ధ సూతంమృతింతా. (యంకోష్ట్రంగంధకటంక క౯౭వ్ | పిప్పలీచ 

నవేంచు మర్ల 6 మాతులుంగ (దన రినమ్ | (తెఫలాంసర( 

తుల్యాంశ మేకీకృత్య చభక కయేర్ ని కంచ లిహే-చ్చా 

మమవ్బుద్యా ౧జేవాకు-వీరనవ్ | కష్టం వై వాదికంహంతిమపఃి 

కాళ్ల సా నయము ద్యెగుజంభ ఓ యేన్నిత్య శాం తథావిజయ 
_—_ 
[వ పర్పతేబు ' మాలార్టునంపటురగ్షిహ్నిా ఇాలలీఛ్తా గదగముండికాః | 

జా 

కరందవింబపుచాంో ౦ నిర్షు? -డీవాకుచీన మమ్ | మభ్యా శై ఫ్ర 
ఎ శ్రేహయేత్క_ ర్ట ర మనుస్యాత్సర్యపన్ట: అత్ర | 

న 

fy 

ఛా, గుద్ది జేసీన భనాయు కే తా మధ్ స్మ సము చ 6గల్వకో స్టు శుద్ధి జేనీన గంధకము 

"వెలిశారము పిప్పళ్ళు దినిని నమభాగ్ళ్యు జ గ్గ ఖల్వములోను నిచి మాదీఫల రసము 

చో 1 ఇసము మదికాంచి దానికిసమముగ (తీఫలచూర్తముగలిపి మదొకాంచి ముట్టి ప్రా 

(తలోనుని చి నిహ్కు_ | 'పమాణమును భావంచిఏిత్తులు రసానుపానముతోడ చేబిం చిన 

వై పాడికకుస్గువువా హరించు. మజియు మాలార్దునయు (కాచు) మై ంధహవలవణము చిత 

మూలము బూరుగగుంటగలగర బోడతరము గోరింట జేపవువ్వు దానికాయల ఆకు 

చెక్క_ వేరు వావిలి భావంచివితులు వీనినిసమముగ కర్ణ (పమా ణము (గహీంచి తేనె 

చెయ్యి వీనితోనూరి 2 గరిగింజల యెత్తు విజయ పర్ప తీరసమనుణ లిపి సేవించిన 16 

మాసముల కు సర్వకస్టువులు వారిం చు, 

గ్గ 

r= 

విస్ఫాటక కున్టుప్పునకు బడవానల రనము 

క్లో! [మభాధవనిదానే) సూతకస్యపలేచ్వేచ చ త్యారిగంధకస్వచ 
త రహ తు నే శస్థునూకక మో | అవ్ఫనూా 

తస్య్వభాగా కంటంకణేంన ౨న_ప్తమా.శ కమ్ | గంధక = చతశ్సీ పే పే_్త(త్ర 

గుల్ల మూక కంతా వచ | సాగ రంకుస్టుదూర్ల రం చ విప్పలిచూర్ష 

చుపచ | 'నూతులుంగరదై ఏ చా వ్యంలే హయన్ముథుసర్పిషా | న స 

స్తన పపయోశేణహాంతిక వసా నకందళ పుణ్యా నంచి తళ 

నేణ దేహసిస్టిః (పజాయ లే! సంవత్పర[ప్రయోష్ ఆభ వేర్ "సా. 

న్ని భః |" తస్య మూ త్రేప్రురీ పాణి కుల్బంభనతికా- " ర్ 
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తా, శుద్ధి చేసిన రసము జే పలముఖు కుద్ది జేసిన గంధకము 4 వలములు మూ 

ఉంటిని అల్యములా ను నునిచి మదికాంచి Mon విచి వాలు కె యం త్రమున సాక 

ము జేసిన రసము భస ౦బిస విప పాకసభసయు 1 నేరుసే పేల్సిన వెలిగారము శుగ్షి 
న ర్క థి 

చేనీశ కను తా శుభస్తము కొంకి చంగ ప పీస్పలి అనువానిలో |పతిడి 

నము ర చచిన్నముల యొత్తును తేనె నెయ్యి అశువాని యనుపానముళోడ నేడేసిదిన 

ముల చొప్పున 7 మార్లు సేవించిన 18 కుష్టు వుల పహాూరింప జేయు , మలీ యుదీనిని 6 

మాసములు సేవింపు దు౧డిన కౌ.యనిద్దీగ లుగు, 1 సంవత్సరము నేవింపుచుండిన యీ 

శ్వరునితో సమామండసకుమేీ కాక వానియ్మా క్ర ప్రురీషము లయందు తామ స్వర్గము 

లుత్పత్రియగు, 

పానూకుష్కు చికిత్స, 

[ఆయు గ్వే బే] వాకుచ్యా సై స్తెలలేపేన తై లె ర్వారాజనృ క్షు 

జః | ప్రు(త్రేజీవ గోత్ర తే లె ర్యాాలేపః పావమూం వినాశ య్ళ్గ్ ॥ 

తా, భావంచివిత్తుల “కలమును గాని లేక రేల తెలమునుగాని లే లేక్ పు(తజీవితె 

అమునుగాని లేపనము జేసీన పానూ కుస్టు వు హరించు, 

న్లో! గంధకంతిల తై లేన నిష_మా(త్రంనడావిబేత్ | 
శేర శాల్యన్న భోజ్యం చ పామాకండదూహరంవర మ్! 

తా, నువ్వులనూ నెలోో నిష్క్ర ప్రమాణము కుది జేసిన గంధకమునుగ లి పీ పాన 

ముజేసీన పొమాళకుస్తువు దురద హరించు, పథ్యము పాల: కోేడ వరిబియ్యపు వంటక 

మును భుజింపవలయు, 

క పాలకుమ్టువున నకం సో మేశ(ర రసము, 

న్షో॥ [నిత్య వాధీ యే] శుద్దసూతంమృతంచా భ )ంగంధకం మర్ష యే 
థె 

త్సనుమ్। దినంనిద్లుండి కాడా)నై. రుధ్యాహ్ని భూధశేసచేత్ 

ఉద్ద్భృత్యవాకుచి తై లే వాకుచా చ్యా వాక పొయే | దినైకం 

ఛావమేద్ధ్ద స్ట దిహ్క_మా|[తంతుభకు యేత్ | వాకుచింకాక 

మాసేంచ త్రిఫలాంచూర్ద యత్సమమ్ | మధ్యా జ్వేకర్ష నూ 

(తంచ లేవాయదనువాన కమ్ [ క పాలంవీసపుంమంకుష్థూ హంతి 

*హో మేశ్య్వరోరనః॥ 
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తా, శుద్ధి చే చెసీన రసము అభకభస్మము శుద్ధిచేసిన గంధకము వీనిని సమభఖా 

గములుగ ఖల్వములోనునిచి వావిలియాకు రస సయుతో ] దినము మదికాంచి మూసలో 

నునిచి దానిమాతిని యూని భూథర పుటంబిడి సొంగశీతలమునదీసీ భావం చివితులు తే 

అముతోశాని లేక భానంచి సమాలశపాయము ఫో. గాని ] దిన మెండలోనునిశి 

ఖావనజేసీ నిమ్మ_[పమాణమును భావం-ివిత్తులు కాఖాస (త్రిఫలములు అనువాని 

మొక్క. కర్ట (పమొణచూక్షీములో 'తేనె నెయ్యిగలివి యీ యనుపానముతోడ శ్ర 

శతీంచిన కపాలకుస్తువు విషమకుస్టువు సారించు, 

మండలకుస్టువునకు ఏజూళ్టధర రనము, 

శ్లో [అయుర్వే టే] శుద్ధనూతం ద్యాధాగంధం లోహపా[లేతుణం 

శచచేత్ | కీతలంచూర్లి యేత్ల స్థ ల్వేబధ్యావ_స్తే స్టేచతుర్లుణే | శో 

యేత్చాచయే క్నిశ్చాడ్ల శాంశందత వాభకమ్ | శి ష్మానర్యం 

(తుసాంభాన్యం కైఫై ర్వాపచితైర్భ వేత్ | గుగ్గులుత్రిఫలా 

గంధంనమ మేరండ వె లశే | ద్వినిష్కమసు పాసంస్యాన్నిష్కి 

మండలకుష్టునుత్ | 

కా, *శుద్ధిచేసిన రసము 1 భాగమా శుద్ధి చేనిక గంధకము 2 భాగములు యో 
ఆంటిని ఖల్వములోమని చి మదికాం చి యినుపగిన్నెలోనునిచి తణకెళమువండి చ 

ల్లారిన పిదప ఖల్వములోనునిచి చూర్ణము చేసీ శీ మడకలుగల బట్టలలోనుని చి-నీలమన్నూ 

లేపనయుజేసీ యెండించి పాకమునేనీ పీదప సెయాషధమునకు 10 వ భాగము కుద్దిచే 

సిన నాభిగలిపి భావం చివిత్తుల -తెలములో 8 దినములు భావనచేనీ నిష్కు(పమాణ 

మును శుద్ధి చేసీన మహిసాక్నీనగ్షిలము (గ్రీఫలములు శుద్ధి చేసిన గంధకము వీనిని సమ 

భాగములుగ నాముదయదో మనకాంచి 2 నిష్క_యుల యెత్తు ముద్ద చేనీ యో యళ 

పానముతోడ సేవించిన మండలకుష్టువు వరించు. 

కిట్టిఛ కుష్టువునకు వజపాణిరనము, 

లో! [మాథధవనిదా నే] శుద్దసూతంమృతంచాభ )ంమృ తం తామ 

విషంనమమ్। మర్షయేద్వాకుచీతై తె లేయామైకంకృత గ గళ్ళ 

ద్విగుణే పాచయేద్దంభే న శైలే లోహపాత శే |! నా 
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విజీశ్రేతు తద్దోశాంశం మృతాయనమ్ | పంచాంగనింబనం 
యు క్షం మధునాగోళకీకృతమ్ | నిమ్కైకం కిట్టిభంహంతి 
వ[జపాణిర్గపోరనః | నిశాకణా నాగరంచ వేల్ల చితకళతా 
ప్యకమ్ | 1కమోలత్తర గుణంపిష్ట్యా గోమూ( కేణవి బేదను ॥ 

తా, రసభస్తయు అభకభన్మము తా్యమ్రభస్మృము శుద్ది చేనీన నాభీ పీనిని సమ 

ఛ్రైాగయటలుగ ఖల్వములోనుని చి భావం చివిత్తుల తెలముతో 1 జూము మర్జీంచి ము 

ద్దజేని యినుపగిన్నెలో నునిచి దానికి జ. యింతలు శుద్ధి చేసిన గంధకము తెల్ల ఆవ 

నూనె గలిగి గంధకము చెల్ల ఆవనూనె జీర్ణమపవరకు పండి ముద్దచేసీన దానికి సమ 

మగ అయోభ స్మము వేపపంచాంగముల చూర్ణము గలిపి లేనెతో మర్దించి నిష్క 

(పమౌణము మౌల్రేలు జేసీ యందొక దానిని సేపించి వెంబడ్గ పసపు 1 భాగము 

పిప్పళ్ళు 2 భాగములు శొంఠి రీ ౮*గములు సెద్దమాను చెక్కు 4 భాగములుచి 

(తేమాలము 5 భాగములు కద్ది చేసిన “కూనునూడీకము 6 భాగయలు యుటుల వీని 
ని నమూ త్రయ ఫో నూరి (తాగిన కిట్టిభవస్తువు హరికచు 

ద[దు కుఘ్లవునకు పారిభ్యద్ర రసము, 

న్లో [రనర త్నాక శే] మూర్చితంసూతకంథా త్రీ ఫలంనింబన్య 

-దాహకేత్ | తుల్యాంశంఖదిర క్వాథై. రి నంమర్ద రంచభతు 

యేత్ ' సీష్కై.కందద్రుకుస్టమ్నః పాఠిభ(దాహ్యయోరన। । 

మయూరముష్క_కయోరం భుద్ధసూతం చగంధకమ్। శూళ్యిషు 

“ఆరంటంక్ ణం నక్ష తా్యయచూర్మ్మం నమందినమ్ | మేపుశ్చంగ్ 

(దవై ర్జు ర ౦లేపాద్ద(ద్రువినాశనమ్! 

తాం. మూర్చ జెందిన రసము వునిరికపండు వేపపండు వీనిని సమభాగములుగ 

ఖల్వయులో నునిచి తెల్ల తుమ్మ వక్క కపషాయముతో ] దినముమర్ణించి నిష్కు_(పమా 
ణము మొతలు చెసి యందోక దానిని సేవించుటయే-గాక నెమలి చెక్క_మారయు స 

క్క_ఫు ఇెట్టుకూరము కుద్ధి చేసిన రసము శుద్ధి చేసిన గంధకము |ప్రీకటుకములు వెలిగా 

ససర్జ మరయు తా్మామభ'స్మము అనువానిని చమభోగయులుగ ఖల్వములోనుని+ 

స ఫుచెక్కరసముతో 1 దినమునూరి ఛరీరమునకు 6 మాసయులు లేపనము జే 
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సిధ్శకుష్టువునకు పొరొదాది లేపనము. 

న్లో [మూధవనిడా నే పారదంటంకణంగంభధం మూలకార్షవ 

"ర్ గ వ్ న ఆ క్ జు 5 || యాదవైః। దినం ఏర పంచత శ్లీపాత్పిద్ధ హంతిమహోమ్భు కేమ 

తౌ, రసము వెలిగారము గంధకము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని 

చి ముల్లంగి అల్లము ఆనువాని రసములతో, 1 దినము మది౯ాంచి శరీరమున 6 మాస 

ములు' లేపనముజేసీన సీధ్మకుస్టువు హరించు, 

బేతాళ రనము. 

శ్లో! (చూధవనిదానే) అభ 9కంమృతలోహంచ శుద్ధసూతం శిలా 
జతు | 'తాప్యం * ఇబాంకోలవీజాని (తిఫలామునలినమమ్ | 

సవ్యోవం చూూార్హితం "లేహ్యం మధునా నిహ్క.మా (త్రకమ్ | 

మాసె కంనాళ యేత్సిథ "బేతాళోయంమహారన: ॥ 
యా @ 

తా, అభకభస్థము లోహాభ స్మయు శుద్ధి చేసిన రసము కుద్ధి జేనీన శిలాజిత్తు 

స్వర్ణ మాకీ కథస్మయు పూడుగవిత్తులు లేక భావంచివిత్తులు | తీఫలములు నేల తౌటిగ 
డలు వీనిని సమభాగములుగ చూర్లము జేసీ అందు (తికటుక దూర్భము గలిపి నిమ్మ 

(సమాణమును తేనెతో 1 నెల సేవించిన సీధ్మ కుస్టువు వారించు, 

విచర్చికా కుష్టు ప్రనకు కుష్టు విక్సుంతన రనము, 

శో; గారే) శుద్లసూతం విషంగంథం తుల్యం తావ్యం శిలా 

జతు | శుల్పంతీళ్లుం మృతంలోహం నరర్ధింమర్హ §ం దినత్ర 

యమ్ | కాకనూచీ చేవదాళ్యోః కగో_ట్యాశ్స (దవె రృ 

ఢమ్ | రుచ్యాహ్నిఘాధ రేపాచ్యం (తిదినంతుతొషాగ్నినా 

నిపష్కా_ర్షం లేహయేశ్ధ దై రనః కుష్టనికృంతేనః | భల్లాతేబా 
కుచిపథ్యా + విడంగా లాంగలీతిలాః | జీరకేంబరీమాలల 1 

లు ౩ గుడంనమమ్ / భతుయ్ే దనుపానేన హంతి 
కుష్టంవిచర్చి కామ్! న" [1 

శా, శుద్ధి చేసిన రసము శుద్ది చేసిన నాభి కుద్ధి చేనీన గంధక శుద్ధిచేసిన సు 

సమాతీకము కద్ధి చేసినశిలాజిత్తు శా మభస్తము వుక్కు_భస్త ము లోహాభి గ 

* వాకు చిభీజూని f విడంగ ంచ్చి తకంత ధా, { కటుతే లేంగుడే' 

పా 



కుస్టరోగనిడాన లతణ చికి త్పాదయః, GOS 

సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి కా చివేళ్ళరసముతో 1 దినము డావరడంగి చెక్క 

రసముతో ] దినము కౌకరాకురసముతో 1 దినము మదికాంచి ముద్దజేసి మూసము 

లోనునిచి డానిమాతినిమూనీ 1 దినము భూధర ప్రటయులో గాని లేక తి దినములు 

వృుయుకమంటలో గాని పొకముబేని శ్రే నిస్కు_ యును తేచెగోడ గాని లేక జీడి విత్తులు 

భావం చివిత్తులు కరకప పృ వాయువిశంగములు చెన్న చర్షగడ్హ నువ్వులు జీలకజ్ఞ శే 

గుజేరు యివి సమభాగములు వీనికన్నిటికి సమము బెల్లము*లిపి (తొక్కి ముద్ధజేని 

యా యనుపానముతోడ గాని 18 మాములు సేవింపుచుండిన విచర్చిక కుస్టువు హూ 

రించు, 

గ! కోలముక్కి. చెక్క. నాలుగుభెగాలు |. 

నోమమొక్క_పాలు పేమతోడ | 

సిందురంబు గూర్చి సేవింసమానును | 

గును వ్యాధు లెల్ల 6 గునలయమున ॥ 
ఠి గ 

ర్త వారిజ చక, రనమున. చ రెన్నికసించురంబుంచిప్పలిమా శిలా 
గారిచిసేవించినచో | నూరాడెడకుస్టగండమాలలడంగు౯ 

గ! కలియుగంబున ముస్నూజుకరకకాయ | 

లించుకొనిచరాడం బోవకయెపుమిోఅు | 

మండలంచారగించ భూమండలమున | 

గండవమాలలు. గున్షరోగములుమాను ! 

కుష్టురోగమునకు రన భన యోగము, 

శ్లో [మాథవకల్సే ] గంథక ప్యవలే ద్యేతు నూతకన న్యపలంతథా | 

క చృ్చయం[తగ తంపక్యం లేవాయ్' న్ఫృథునర్సిమూ | 

మాషమా [త్ర ప్రయాణ గుహం శాఠరతిదారుణబు!! 

తా, కుద్ధి చేసిన గంధకము ౪ పలములం శుస్ధిచేనీన రసము 1 పలముయీశెం 

అ్వములోనుని చి మదికాంచి కచ్చపయంగత్రమున పాకముజేసీన ' భొస్తంబన అం 
న్రూణమును అడ్డుగయొత్తు తేనెతో గాని లేక చేతితో గాని 18 హూనము 

రుణమెన కుష్టువును వారింపం జేయు, 
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న్లో! గంధకం(త్రిఫలాయు క్షం ఘృతేన మధునానహ | 

భథీ.తంతు మహారోగా౯ వాంతివూపే.నదారుణమ్! 

తా, కుద్ధి చేసిన గంధకము కరక్కాయ శానికాయ వుసీరికవరుగు వీనిని 

దినుసు కాక్కాల్ శే నేరు చొప్పున గలిపి (పతిదినము మాష మెత్తును నేతితో-ాని లేక 

శతైనెతోగాని 36 నూసములనరకు సేవించుచుండిన * మహాహోగముల హారింపంచే 

యు, (లేక ఈ (గ ౦థములో జెప్పంఒడ్న గంధక కెల్పముమ చేవించినను సరకు 

స్టువులు హరించు 

కుష్టువులకు బడబానల రనము, 

[ఆయున్వే బే] హీంగూలనంభవంసూతం గంధకం మృతే 

త్మామకమ్ | సమ్యుక్షూతంత థా కాంతంవంగంచాపిశిలాజతు! 

తుళ్చంర సాంజనంమై వ తాళకంశుద్ద మేవచ | వరాటకంచాపి 

తుల్యం నేపాళం ర్వహోక్కకం |! పహావ్రషూంపంచలవణం 

పంచై వకటుకానిచ ! విడంగంకి పిప్పలీ మలం (పియంగురణ 

మోదకం! త్యాక్షాకావవ మలం. లవంగంజీరకద్యయం। 

శటీదంతి (త్రివృచ్చైవ ్రిఫలాగజవిప్పలీ | నర్వమేక్యతనం 
మూర భావయే ్తి)ఫలాజలై | న ప్పథా లఘుపాషాణే 

(పచంజాతపశోవి.తం | హరీతక్షీరచే సనాభ వునన్పంచూర్ష్మ్య 

యత్నత | పంచర _క్రీపమాణంతు వటికాంకార యేది వక్ | 

ఏకై కాంఖభాదయేత్చాాయ శృంగబీర రనాఫ్రుతాం | వాం 

తికుష్టుం తధామేద ఆమమారుతమేవచ। క్లీపదం గండనూ . 
లాంచ గఫగండంఛగందరం |! నాడీదుష్ట[వణః చైవవ్యాంశ్ర 

వృద్ధించ దారుణం | అమ్హపి త్తం (ర_కపి త్తం పం_కిళభూలం 

హలీముకం | వాతర_క్షం | వాకకఫముపదంశనవీననం। 

* వో వాత వ్యాథ్యళరీకుస్థ. మేపశేోేదనళగందరా:ః | ఆర్భా ంనీ (గహ ఎత్యమా 

మహారో గాః (పకీతిల తాః! వాతదవోగము ఆళి కుస్టువు మహాను న్ “ము భగంధ 

రము ఆర్శస్సు (గ్రహణి అన రి దియు మహానోగంబులు, 
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పంచగుల్జాం_న్తధానాహం పీ హళశోఫజ్వరానవి | ఉదరాణి 

తథాకాసాకా రసోయంబడబానలః | 

తా. యింగిలీకములో దీయబడినరనము శుద్ధి చేని న గంధకము తాామభస్మ 

మురసభ స్టము కాంతభ సము వంగభె స్మృము శుద్ధి చేసిన శీలాజిత్తు శుద్ధి చేసిన మెలు 

తుత్తము * రసాంజనము శుద్ది చేసిన తాళకము గవ్వలభన్మము యివి సమఖఫాగము 

లు వీనికి రెండింతలు శుద్ధి జేసిన -నేపాళములు బోడతరము పంచలవణములు పంచ 

కటుకములు బవాయువిడంములు మోడి (పేంకణము ఆజా మోదము సర్జ కారము య 

వకూరము చంగల్వకోష్టు యేలకులు లవరిగములు జీలక జి నల్ల జీలకజ్లు కచ్చూరము 

లు దంతి వేరు శుద్ధి జేనీన తెగడ (త్రీఫలములు యేనుగపిప్పలి యిటుల వీని నెల్ల దంచి 

చూర్ల ము జేసీ (తిఫలరసమువో 7 మారులుభావనకేపి దళము లేని పెంగలోనునిచి తీ 

క్ల్షమైన యెండగెండించి మరల కరక్కాయల రసమయుకో మర్చించిక్ ర_క్రికాప 

మాణములంతో మా|త్రలుచేసీ యందొక దానిని (పాతః కాలమున అల్ల ఫు రసములోగ 

'లిపి సేవించిన సర్వకస్టుపులు మేహకరోగము ఆనువాతేము శ్లీ పదసు గండమొల కం 

ఠగండమాల భ గంవరము నాడ్నీవణము దుష్ట్య్వవణము దారుణమైన ఆం్మకవృద్ధి ఆమ్ల 

పిత్తము రక్తపీత్తము పంక్తిళూలము హలీమకము వాతర_క్షము వాతకఫము వుపదంళ 
ము పీనసము పంచగుల్మము ఆనా నాము పీ హాము శోఫజ్వరము వువరరోగములు కా 
సము వీనిని హూరింపం జేయు. 

"తాళక్ర భన్మ యోగము, 

శ్లో! (సిద్ధ రసార్ల వే] అపామూర్షన్యభ స్మాని భుశేనితీవ్యయత్నతః | 
తన్హు ధ్యే తాళకంతీప్తా ఏ పచేద్ద్యాదశె యామకమ్ । 
ధనళంజాయ లేభన్మ సర్వకుష్థ నివారణమ్ | 
సర్వవాత (ప్రశమనం సర్వరోగ నివారణమ్ | 

తౌ, వు త్త రేణు బూడివెను సనీళ్ళచోనూరి "పెద్ద యుంటగ జేవీ యెండించి దా 

నిందొలిచి శుద్ది చేసిన శాళకముతో నిండించి దానిపె వుత్తశేణు బూడిజెను దళ 

, మనగమెత్తి దానిముఖముల -వీలమన్ను లేపనముజేసి యెండిం చి అడుగునరంధము జే 
ర్రబడిన కండలోనునిచ 12 రూములువండిన తెళకము శెల్ల గభ సంబ అందొ 

ఇ 

రసాంజనమన---మా నిపసవును ఆస్టమాంకముగ కపషపాయముకాచి దాని 

కపాల బోసి గట్రియగువరకు నినుపసాణలిలో కాచి యొెండించి చూ 
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క్ భాగమును 9 ఫైౌగ ములు పిప్పలి చూర్ష్మ ములోగలిపి తెల్ల ఆవనూనెతో గాని లేక 

తేనెతో గాని శేవించిన 18 కుస్తువులు "80 వాతేకేగములు సర్వరోగ'ములు వీనిని 

పారింపం జేయు, 

న్లో [ఆయు కే బే] కువటీ తళ కంతుల్యం స్నుహీతీ రేణ మర్తిత 

మ్|కృ జ్యాతచ్చ,కి కాంక్ స్య కింశుకః గ్యతుభన్గనా | ర్చ 

రీంఘటమాా।[తీంచ విధా మాసిక నివేశ యుత్ | చ,క్రికోప 

రిచించాద్య కూన శ్పుల్యాంవిపా "చయేణ్ | పూరితంచఘటీ 

యం తే మూ చేశా వై వపిభాయచ | (కమాగ్నినా వై కదినం సాం 

గళీతలముద్ద కేక్ 1 నంమర్ష ర్ల స్రచ(ఏ్రహి నూా(తం థగ్క_ రేణఘ్సు 

'కేనవా। ప్రాతస్సాయం ప్రదాతీవ్యం సర్యవాతవి కాళజిత్ | వా 

త గంధాధాతుకో చే. (పస్ఫతే"రననై కృత | అస్టాదశ సుకు 

శేషు గవ్య్యాజం దథిత్యకకమ్! 

తా, గుద్ధిచే చేనీన తౌళకమునకు సమముగ కుద్ధి చేసిన మణీ కిల చూర్లమ గలిపి 

(బవ్మాూ జెముడుపా లతో మ్పించి బిళ్ళ చేసి యెండించి మోదుగ కారమును నూరి మయా _ 

కుడువలె నోరు వెడల్పుగనుండునటుల 1 కుండను జేసీ అందు చింత మొవలగు వాని 

మారములపరచి డాని ె తాళకపుళిళ్ళననిచి దానిపె చింత మొదలగు వాని మోర 

ములపరచి మజియుకకుండలో నునిచి దానినిండ చింత మొవలగువాని మెరములబో 

సీ గట్టించి బాగుగ -చీలమన్ను లేవనముజేసి పొయిమోదనునిచి |క్రమాగ్నులతో 1 
దినము వండియిందలి తాళకపుబిళ్ళల సాంగ శీకలమున దీనీ _ ఖల్వములోనునిచి మ 

రించిన తెల్ల గభన్మంబగు యీ తాళకభస్న ములో వరిగింజయెత్తాను పంచదారతో 

గాని లేక చత్రితోగాని సా మంసాతఃకౌలయుల సేవింపుచుండిన 80 వాతరోగము 

లు వాతగంధులు స_పదాతువులు కోపించుట' వాపు రస సవైకృతము 18 క్రుస్తువులు 

వీనిని నశింపం జేయు పథ స్సు ఆవు నెయ్యి “పెటు చల్ల ఫీనిని సవింపవలయు (శు 

ద్ధిచే చేసిన తౌళకవాకు ఖల్వములో నునిచి అరం దుక దినము వేపాకుర 

సముతో 8 దినములు మరి ంచి విడాప్రుణకణికలుజేసి యెండించి వీవప యేవీ విభూ 

చినియుంటగ౫గ గి డానింవొలిచి అంచయు తాౌళకపుగణి కెలనునిచి దాని*పెయీనీ బూ 

డిజబోనీ గట్టించి దాని సీఅనున్ను లేపనము జేసీ యొండించి 4 రూయులువం చిన 

భస్తుంబగ, ఇట్టి తాళకపు భన్మములో 1 భాగమును (గపాంచి అానివోజ 2 భా 
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గముల పీప్పలి చూర్గమునుగలిపి తేనెతోనూరి సేవించిన మయము. పాండువు చిప్పి 

"కా కౌసము అతిసారము వాశరోగము కుస్టువు వీనిని హరింపం జేయు సభ్యయు(నల్ల 

వరి బియ్యపు వంటకము నెయ్యి నోటక్రూర వీనిని భ కీ ంపవల యు, 

శో డహేౌకిలా చేనంజా తే కండ్యావాచర్నపీడితమ్ | 

నాసమర్షక బీజాసిమాలశకానాంత శై పచ | 

గంథ పాహాణమి కాణెసిర్భ హంతి నన ౦శయః॥ 

తా, శరీరమున శి'బ్బెమున లిగి దురవవలన చర్మము పొట్టువశె రాలు చుండిన 

దురడగొండి విత్తులు ముల్లంగివిత్తులు గంధకము వుల్లి పాషాణము. వీని నువకముతో 

నూరి లేపనము జేసీన శిబ్చెము నిస్పంళయముగ హరించు, గా 

గంథకోత్సే_్తి తిల్పెననా (క్రమము, 

శ్లో (సిద్ధరసార్ల వే) శ ణు దేవి ప్రహమ్యామియ తోత్సన్నశ్చ గంధక'ః 
తమహంకథయిష్యామి శృణుప్యాయతభోచశే | అమృళో 

నే యాస హో 2 దోత్రితస్పాజాద్ది వ్య అజా నముసనోగు ణః | వీత ఎనతథా శ్వేతః 

కపోతశ్చతృతయకమ్ ఆర క్ర శ్పేచతుర్జ స్పాృ్మాత్క_ మోల_త్తీర 

గుణం|ప్రియమే | తన్యగంధన్యగం భన మోహి తా శ్చాపిదాన వాః | 

గంధకోనామ తేనై. న విఖ్యాతః సీతిను-డలే | తథా[కమగుణా 

శ్చైవ భవంతిగిరిజూఅవీ 7 ఈత్రశ్నెత్రోల్గితమై రవ శుద్ధింకు 
ర్వాడిచకుణః। త త్రాసీత|క్రమేడై నతృతీయంచన మాహితః | 

శవమనం రేచనంకుర్యా త్క__ర్రన్యన్వచసిశ్చయ:ః | క్రీతూం 

కృతా ప్రయత్న న కుచిర్షంధంనమాచ శేత్ | శుభేముహూ 

=e = కూ _ నా నక్ష (తే హ్యూర్చయి త్యాజగద్దురుమ్ | విధెసై వతును ప్రాజ్ఞ 3 

క! రవోోనిత్య మేవహి! 

శా, ఓపార్వతీ! గంధకము జనిం చునట్టిస్టలమును వచించెదవినుము గంధక 

ము తీరగిమ్న్మదమునజశించి దివ్యమైన తేజస్సుమహాగుణసంప ల్రీగలడై పసపువర్ణము 

* వమస్నా శేచ.నం పూర్వం శుద్ధించై వ నమాచశేత్ | 
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శుభ వర్షము కపోళ వర్ష యు యొకింకర_క్త వర్ష యు అన 4 విధంబులు గలదై 1 దాని 

కంటె నొకటి గుుణాధిక్యము గలగదిగ నుండు ఈగంధకము యొక్క. పరిమళమువ లని 

దానవులు మోహితు లై నందున దిసకి గంభకముళు నామము భూమండలమునగలిగె 

ఇటుల నేపర్వతమున జనించిన గంధకము సగా 4 విధంబులుగలచై 1 దానికంసే 

నొకటి గుణాధిక్యము గలదిగనుండు. భూమియందు జనించిన 4 విథనములగు గంధ 

కనులలో కపోతకవంను దానిని బుద్ధిమంతుడగు వైద్యుడు (కమమ 

న్ శుద్ధి చేసిన. రోగికి వమనవిరేచనంబులు చేయించి తాను స్నా నాదులచే కుద్దుడే 

సుముహూర్త నక త్రంబున విధి పకౌరము జగద్దురువును బూజించి గంధక కల్చ 

ము నొసంగవలయు మటియు గంధకకల్పము నొసంగునవు డెల్ల యీ విధినే వైద్యు 

జాచరింపందగు, 

థీ 

గంధక సేవనయందు పథ్యాపథ్యములు, 

శో భోజ్యానిచ (పవనము. న్ట్పా 'త్యాజ్యూసినివిధావిచ | 

షష్టీ కాశ్చతథా శాలో గోధూమాశ్చవి చేషుతః | 

జాంగలానీచమాంసాని 1 లాభువాని(ప్రదాపయేత్ | 

ఏవంముగ్ర్తాసి తాస్పర్సి స్పితావీరంయమథూూత్క_రమ్ | 

ఏవంభోజ్యం తథాపథ్యం మయాఖ్యాతం వరాననే! 

తా, గంధకచేవన కౌలమున 60 దినములకు ఫలించిన వడ్ల బియ్యము గోధు 

ములు జూంగలమాంగము లఘుకరద్రవ్యములు నల్ల పెసలు నెయ్యి పంచదార పాలు 

మద్యము అనువానిని పథ్యము నంచు (గహీంపవలయు, సుందరమైన ముఖిమగల 

యాపార్యతీ! యిటుల్త ప ధ్యాపథ్యంబులు నాచే జెప్పంబడియె, 

గంథక సేవన పయు క్త మంత్రము, 

న్లో అథమం॥తం (పన మను గంధకన్యచభ కణ | 

ఓంన మోవమ్యుతశిఖాయ అమృతరూవజీవనే | 

rr a గ 9 యం దాన వేం దేోణచాజ్ఞా త్ర అమృతళ్య 'దేహిస్వాహ | 

తౌ. గంధకము శేవించునపుడు “ఓంనమోి” అను మంత్రమును పఠింప 

వలయు, 

1m లాని| పయోజయేత్ _ నేకచూంనసము? 
శే 
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కుష్టురోగమునరు గంధక కల్పము. 

+ గంధకన్య పలంచై వ సూతేకస్య వలంతథా | గగనన్య పలం 

చెైవహాటకన్య పలుతథా |! సీలాంజనం పలంచై వ (తిఫ 

లానాం పల్మత్రయమ్ | ద్విన_ప్తకంతు వతృంవా పణ్భానంవా 

(వయాగతః। వలివలిత నిరు రో సర్వరోగ, వివక్టితః | దివ్య 

దృష్టిః (వవ్షేత జీవేద'బ్దాయుతంనరః | వాశారి తెల 

సంయుక్తం 'తిఫలా గుగ్గులేనచ | 

చేసిన నీలాంజనము యివి దినుసుకొకొ[_కపలము (తీఫలములు లీ సలమలు యి 

ల వీనినెల్ల చూర్ణము జేసి ఆముదము (తీఫలములు శుద్ధి జేసీన మహీ సాకీ గుగ్ని లము 

ఏవాని యనుసానముతోడ 14 డినమలుగాని లేక 15 దినయులు గాని లేప 6 మొ 
ఏలుగాని సేవించిన వనీపలిత విముకుండె సర్వరోగ వి వరి తుండ డివ్యదృ్భ క్షి గల 

బి లి జై మం త్రి 

డే 10000 సంవత్సరము లు జీవించు, 

A) గంధకన్య పలంవై కం రసస్యార్థం శీ పే_త్రభా | కుమారీ 
bf. 

రననంఘృష్ట,ం ద్నైకం గోళ క్రకృతమ్ | అంధమూషా కృతం 

ధ్భాతీం లేవాయే న్ముభునర్చిసా ! మాపమాథత్ర (ప్రయో 

గేం జరా చారి (ద్యనాశనమ్! 

తౌ, కుదిచేనసిన గంధకము 1 పలము శుద్ధి చేసిన రసము శే పఅము యీగెం 

ని కలబందరసముతో 1 దినము కౌటుకవలెమర్తించి ముద్ద జేనీ అంధమానలో 

నిచి సంధిలేపనముజేసీ నిస్వులో బెట్టి యూది చానిని' దీసి మాష్మపమౌణమును తే 

| లేక సేరీతో భశ్నీం చిన జరాదారి ద్యముల హారింపం జేయు, 

న్లో గంధకన్యపలే ద్వేతు సూతకన్యపలంతథా | 

కచ్చయం[త్రగతంపక్ళం లేహయేన్టుథుసర్పిష్తా 

మాహమాత్ర (ప్రయోగోణ కుష్టం హరతిడారుణమ్! 

తా శుద్ధి చేనీన గంధకము 2.పలములు శుద్ధి చేని న రసమ 1 పలముయీిరెం 

ని కజ్జలిగనూరి కచ్చపయంతములో నునిచిపాక్రము జేనిన ఛస్మృంబగు ఆం దొకమొా 

(ప్రమాణము తేనె చేదీశో భషీంచిన దారుణమన కష్టమును వారింపం జేయు, 

20. 

శో 
ఇ 

తా, శుద్ధి చేసిన గంధకము కుద్ధిచేనీన రసము అ భ్రకభస్మము స్వర్ణ భస్మము 

ఖు 
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శ్లో! (త్రిఫలా గంధకంచూర్లం భృంగరాజు సమన్వితమ్ | 

సంవత్సర (పమోాగేణ జీ వేద్వర్హ నతంనర 8 | 

శా, (తిఫలయులం కుద్ధి చేసిన గంధకము వీనినిచూర్ష్మ ము చేసీసంటగలగ రాకుర 

సముతో 1 స సంవత్సర మువరక సే శీవింపుచుండిన 100 సంవత్సరములు జీవించు, 

శ్లో గంధక నపలం్నవై వ విబేత్మ రేణవా నిశి | 

అర్ధమాస్మ వయో గణ హంతికంశూంవి చర్చి కామ్ | 

తా. 1 పలము కుద్ది చేసీన గంధకమును రాతులయందు పాఅలోవై చి గాని 

కీ మొసమువరమ్ శేవింపుచుండిన దురద విచర్చిక కుస్టువ్రు హరించు, 

కో ఘృతంగవ్యం పలంవైవ తదర్థం వై వసూతకమ్ | 

గంధకం పలహా తేణ జరా వ్యాథి వినాశనమ్ |! 

వాచస్పతి నమోబుధ్యా పణ్మాసా చరశతేన తు | 

శా, ఆవునెయ్యి 1 ఫలము శుద్ధి జేసిన రసయుశ్తే పలము శుద్ధి చేనీన ౫ ౦థకము 

1 వలయు యిటుల వీనినేకముజేనీ 6 మాసములు సేవించిన ముదిమిని వారింషం జేయు 

టయేశాక బృహస్పతితో సమానమైన బుద్ధిని గలుగం చేయా, 

త్త గంధకం (తిఫలాయు క్షం ఘృ తేన మధునానహా | 

భశీతంతు మజహోరోగం హాంతివూసేనదారుణమ్ |! 

తౌ, శుద్ధి జేనిన గంధకము 1 తీఫలములు వీనిని గూర్లము కేసి -శీరితో గాని లే 

నితోగాని 7 మూ సమువరకు సేవింఫుచుండిన దారణమైన కుస్తును హరించు, 

స్వర్గ కరణ ఏథి, 

శ్లో! గంధకం వాంధమూషస్టం నబీజం వై వమర్డి తమ్ | 
p ఓ... Oo 

భూమిస్థం మాగమేకంతు తారం భవతికాంచనమ్!! 

శౌ, శుద్ధిజేసిన గంధకమును కౌలకూటము వత్సనాభిక్ళంగయ (పదీసనము 

హాలాహలము (శైహ్మ ఫలము వారిదము స సక్తుకము సౌరాష్ట్రికము అన మహోవిషం 

బులచే మదికాంపంబడి స _పకంచుక దోషరహీతముగ వేయ బడినరనము ీకము చేని 

శొటుకవలె వర్చించి అంచుమావలో నునిచి 1 మాషము భూస్థాపనము లేనీ చానిని 

కంగీంచి చెండిరోడగ లిపిన బంగారమగు, 
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గంధక కల్ప నేవనావుహివు, 

న్లో! అభ్రకంచాం బీజంచపడం శేనతుకాంచనమ్ | ధ్మాతంప్రన్ఫతే 
మూషపూఎమదాం గంధశేన సునంయుతమ్ | మూషాంత్య క్షార 

నమారో కా దూర్గ్యంతుఖగవ|ద్రసః I రాజి కా గార్ల మూ తెణ 

_పర్వతానవివేధయేత్ | రాజనక్షపమా(క్రేణ తెద్రసంయది 

భవీతమ్. 1 ఖేచరత్వమవాప్నోతి క్రీడ తేనిర్ణ లై సృహ | 

తౌ, అభ్రకభ స్ఫుము పెప్రకౌరము శుద్ధి చేయబడిన రసము యీ 2 కిర్ వ ఫా 

(ము సువర్శభన్మ యు శంద్ధి చేసిన గంధకమును (గహీంచి విశాలమైన మాషలో నునిచి 

యూదిన రసము వుట వలె పొడన్సగ నెగురును 'సీదప నారసమఃలో రాజికౌర్ధ్మప 

పాణమును సేవించిన పగ్వతేముల భేదింపదగిన బలముగల వాడగు మణి యు లెల్ల 

అవసగింజంత చేదించిన జేవత్యమును జెంది డేవతల తొ (గీడించు. 

న్లో తుల్యాయ నంతథాసూతంగంధరా కేన రంజితమ్ | క్రుచ్భంచ 

ఘటియం_కేణమా శేణై వపిథాయచ | కమాన్నినావైకదీనం 

సాంగశ్లీత ల ముద్ద రేత్ | సనమర్థ్యంచ(వీహిమా (త్ర థర్క_ దేణ 

ఘృ తేన న. (చాత స్పాయం[పదాతవ్యంనర్వవాతవి కారజిత్ 

వాత [గండ్లా * ధాతుశోపే. |పసాశే రనవైకృతౌ | అష్టాదశ 

సుకుే_ు గవ్యాజ్యం దధిత | కకమ్ | 

తొ ఇనువభున్భుము శంద్రి చేనిన రసగంభకములు తా మభ సము వీనిని సమ 

భాగములుగ మరిం చి భఘటి కాయం | తీములో నునిచి దానిని చింత మొదలగు వానిక్షూ 

రములతోమూని [కలవ -గ్నులతో ] దినము వండి సాంగకీతలమునదీ నీ మరిం చి వడ్లగిం 

నంతను శకు_రతో గాని లేక “వేతీశో-గాని సాయం (పాతః కౌలముల శేవింప్రుచుండ్రి 

న సర్వవాత వికారములు వాత గంథులు ధథాతుశోష అతిసారము రసవై కృతము 18 

కుస్తువులు వీనిని. వారింపం జేయు. అవుపెయ్యి ఆవుపుజుగు ఆపుచల్ల వీనిని పథ్యకు 

నం దునిచికొనవల రము, 

సువర్ణ కరణ ఏధి, 

శో సామా తిక సంయు కృం నమాంళం గంధక్ింరనమ్ | 

చేవదాళి రసేనై వ తారం భవలికాంచనమ్! 
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తా, బంగారు కొవిరాయి యివి దినుసు కొకొ_క భాగము కుద్ధి వేసిన రస 

ధకములు దినుసుకు 2 భాగములు యిటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి 'జావరడంగక 

ముతో మడికాంచి వెండి పె లేపనము జేసీ ప్పుటంవిడిన బంగారము. 

వ్లో॥ సూత కేన సమాయుక్తం ధా(త్రీగంధకనంయుతమ్ | 

సంనత్సర (పయోగోణ చిశాయుః ఫురువోభ వేత్ | 

లౌ, కుడ్ధిచే చస్నర సము రుద్ది చేనీన చెల్లి కౌయగ ంభకయు యీ 2 ని మడికాంశీ 

ఫుటంచిడిన ర సభ స్మ్రం బగు, ఈ రోసభొస్మమును నొకవత్సరము సేవింప్రుచుండిన నడ 

FA తారంసుగంథంన వాపోడ శాంశం శుల్బం భ వేళ్పూర్యశ శాంక 

వర్ణమ్! మయూర శేణసంయు_ క్రంపాండురోగంవినాశ యేత్ | 

మహాకాలాయ సంయుక్తం వానేత్కుస్టాన్య శేవతః॥ 

తా, రజకథ స్మము భుద్ధి జెనీ సిన నల్పగంథకము యివి సనుభాగములు, ఈ 430 

టికి 16 వ భాగము, తామభస్మము గలిపి మదికాంచి ఫుటంవిడిన నూర్యుచం భ్రవ్గ కు 

ల్యంబుగనగు, దీనిని (బహ్మా మేడి మార్షయులో గలిపి భతీం చిన పాండువును మహాము 

సిణీ చెక్కు. చూర్మముతోడంచేర్చి భతీంచచిన కుస్టువులు హరించు, 

తో శుల్చన్య గగ న స్వాపీ సేమభాతో పభాసీవా | 

నమూాంకం పిష్టక ంకృ త్య అంధమూ-హో సి వేశితమ్ | 

నింబపంచాంగసంయు-క్ష? కుష్టవకాదుంబరంజయేల్ | 

శశిరేఖా నమాయు క్షం కల్పాయు' రాయ లేనర: I 

తా, శామభస్మయు అభకభస్మము సువర్ణభస్మయ వీనిని సమభాగములుగ 

నూరి ముద్దచేసి అంధమూషలోనుని-చి పుటంబిడివేప సమాలానుపానముతోడ భతీం 

చిన 'బొదుంబసస్టమును హరింపంజేయు. మతేయు దీనిని తిప్పస తుతోడభ థీం చిన 

నొకళల కొల మువరకు జీవించు, 

గంధక రసాయనము. 

న : ర్ ల షం డ్ న్ [ఆయు ర్వేచే] శుద్ధాబలిర్నా పయసావిభావ్య తతశ్చతుర్హాత 

గుమాచికాభీః | పథ్యాతు థా(త్యోమధ భ్నంగ౫రా టై ర్భానో షు 
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వారం పృథగార్ష్ర శేణ | సిచేసితాం యోజయతుల్యభాగాం 
ర సాయనంగంధక సంజ్ఞ తంస్యాత్ | ధభాతుకయంమేహగణా 

గ్నిమాంద్యం నూలంత థార్ ఫ్టగ తాంశ్చరోగాక౯ | కుస్టా 

న్యథాస్రా దశ భేదవంతి నిపారయ త్యేవ చరాజరోగమ్ | 

క్ష; నితేం సేవిత మేతిమర్త్యా వీర్యం చవుప్టీం బలపాొ€౯్ (పదీ 

_్రీమ్ | వమనం శేచనంపూర్వం శుద్ధించై వ సమాచశేత్'| 
జాంగలాని తుమాంసాని ఛాగలానసి (ప్రయోజయేత్ | 

తా, అవుపాలతో శుద్ధి చేయబడిన నంధకమును చాతుస్దాతకనులు తిప్పతీ7 

కరక్కాయ గచ్చపలుకులు వునీరిశివరుగు కొంకి గుంటగలగర అల్లము అనువాని 

రసములలో ।పతిదానిచే 8 చేసి మార్లు భావనచేనీ పిదప డానికి సమముగ పంచ 

చారగలివిన గంభకర సాయన మనంబడు దీనిని కర్ణ (సమాణము శేవించన ధాతుతు 
యము సర్వ మేవాములు అగ్ని మాంద్యము కూల కోప గతోప్మదవములు.. సర్వక్షుష్ణు 
వులు మొదలగు బలిస్టమెన రోగముల హారింపంజేయుటయీ గాక పరాక్రమము పుష్ట 

బలము వీనిని సగా గలుగంజేయు మథటీియు నీ రసాయనము నిచ్చుబఒమముంచు వమ 

న చేచనముల కొసంగవలయు, మజియు జాంగలమొంసమును మేకమాంసమును భో 

జవమునందు జేర్చికొ ననల యు, 

న్లో! యావనాళంచ తకంచ వ్యంజనం _తెలపాచితమ్ | దుగ్గం 
నూహిపనర్పిశ్చలవణంచ చవివర యేత్. | తథాతీన్లక పాయాశ్స 

కా౭జకంకేవలంతేథా |! అత్యుష్టంచాతికీతంచన సే చేశ కదా 
చన | యవఐాన్నతు[దధథాన్యాని క విషు పుమవూన్నంన్నవాయకమ్ | 

నంజాతంచ ప లేద్విర్యం త స్మాత్సర్వం పరిల్యే జీత్ | స్ర్రీయం 

యానాధిదోహాంచ వహ్ని౧వచైవా వొ తపంవథా | యదిదం 

పర వుంగు”న్టిం తేతేః (వీణా వనుయోదితమ్ | గోపపీయé 

(ప్రయ ల్నే నన చేయంయస్యకన్వచిత్ | అమృతంచతథా నై 

శుద్ధం కృత్యాతుగంధకమ్ | అమృతం విధిసంయు క్ష కం విథి 

ఫంచ తదిషనమ్ | యసువె వై భత యన్నోహ శా ధక స్పిద్ధి 

కాంతయా | సమూఢోగస్థ కం పాష్య మ ప్రంపశ్వేద్యయాః 

లయము! 
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లా, వైయోనములను సేవించునపుడు జొన్నలు మజ్జిగ నూనెతో చేయబడి 
న పదార్థ యలు బృ అపాలు బ్బ అ నెయ్యి లవణము తీక్ల దవ్యయులు క పాయ ద్రవ్య 

మును కఠి అత్యుస్లయు అతిశీకల ముగలఅ (దవ్యములు యవాన్నము తుదధా న్యములు 

విషమౌన్నము * వ్యచాయికదవ్యములు శ్ర్రీసంపర్క_ము వాతానము అగ్ని యెండఆ 
నువానిని వజిలాంపవచయు, ఇట్లు జేయని యెకల శకము నష్టం బగు ర్డీ పార్వతీ ! 

ఇట్టి మహారహస్యయుగల యీ రోగములను (ప్రీతివలన నీ నేను వచించిలిని కావు 

నదీని నెవ్వరికిం జెప్పక రహన్యముగ నుంచుకొనుము, (క్రమముగ శుద్ధి చేయబడినగం 
ధకమును సేవించిన అమృత పాయంబగు విధి విహీనయుగ' సేవించిన విషతుల్యం బగు 

గంధక ఛకుణయం దిచ్భుగల వాడు అజ్ఞానము వలన దానిని విధివిహీనముగ భశీంచి 

న యమౌలయంబున కేగు, 

శో గంథకస్య పలంన్యన్య సరాతిక న్య పలంతేధా | నాగస్స్ఫతు 

పలంవైవ టంక ణన్యపలంతధా | కన్యాపల[తేయంచై న విపూ 

ణన్య పల్మలత్రియమ్ ! ద్విన _ప్రకాద్వి నే పేణ వణ్నాసాత్తు (ప్రజా 
యే | దివ్యదృష్టైః (పవ_ర్తేత జీ వేదా చం[దతారకమ్! 

తౌ, శుద్ది చేసిన గంధకము శుద్ధి చేపిన రసము నాగభ సయ "వెలిగారము యివి 

దినును కొకొ్క్కాకపలము కలుబంద తి పలములు దుప్పభస్మ్రృము త పలములు యిటుల 

వీని చేకముజేని 14 దినములు భత్మీంచిన సర్వకుష్ణువులు హరించు, మరియు దీనిని క 
మానములు భకీం చిన దివ్యదృష్టి గల వాడై చండ నూర్యులుం డువరకు జీవించు, 

శ్లో! గంధకం|త్రిఫలాయు కం మధుర (త్రయమి[శ్లితక్ | 
భతుమేశ్చా)తరు తాయ వలీపలితశాంత యీ॥ 

తా, కుద్ధి చేసిన గంధకములో త్రిఫలచూర్షముగలిపి పంచచార తేనె నెయ్యి 
అనువాని యనుసానముతో (పాతఃకొలమున సేవించిన వలీసలితములు ఇారించు, 

అ ' జ కుష్చున్రలయందు పథ్యము, 

శ్లో! (మాధవనిదాచే] శాలీయయవగేధూమూ శ్నా ప్రమా కాళ్ళ 
(పియంగవః। ముద్దామనూరా స్తువరీ తి క్త శా కానిజాంగలమ్ | 
నరాపటోల ఖదిర నింరళ్చ బృహాతీఫలమ్ |! కస్తూరీగంధ 

శ వ్యవాయికర ద్రవ్యముల న---గంజావియాకు నల్లమందు మొవపలపనసియు 
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సారశ్చ కుంకుమంచ .సరావొరమ్ | యధానోసషం సమస్తాని 

పధ్యా న్నే తానికుస్టి నామ్! 

తౌ, (పాత వడు యవలు గోధుమలు చావులు కొజ్ఞలు పచ్చ పెసలుచీటు సె 

నగలు కందులు చేదుగలకూ 5లు జూంగలమొంసము పిల్లి పీచర పొట్లకాయ చండ నే 

పఫువ్వు శేలములకపండ్భు కస్తూరి చందనము కుంకుమపువ్వు యింగువ యివికుస్టువు 

లయందు దోహెనుగుణ్యముగ పథ్యకరంబులు, " 

కుష్టు ప్రులయం దపథ్యము, 

నో! అన పానం పాతంకుపే. నతంమలవణోపషణమ్ | 
య AY ® AD 

దధిదుగ్ధగుడంసూప తిల మాషా౯ త్యజేన్నర | 

తె, పులుసు .వుస్వృ కారయుగల యన్న పానములు పెటుగు' పాలు జెల్ల ముప 

ప్పృనువ్వులు మినుములు 'యివి కుస్టుకోగ మునం దపధ్యకరంబులు, 

న్లో॥ [మాధవనిదాశచే] లవణామ్హకటూహ్లా దినం సేవాదోపకోపథః 

విసర్పస్స_ప్పధాశ్రేయ సర్వతః పరిసర్పణాత్ | - 

తా, ఉప్పు ఫులుసుకౌనము వస్ణయు మొదలగు పదార్థముల శేవించుటవలన 

వాతా డిదోషములు (బకోపీంచి 7 విధములై న నిసర్పరోగ ముల గలుగంజేయు, ఇది 

'సర్వశరీరమునందు వ్యాపీంచుట చే విసర్పనునంబడు, 

వీ వాం అష న, వ న్లో॥ ర_కృంలన కాత్వ జూంనం దూప్యం దోషా న్ర్రయోమలాః | 

నవిర్పాణాం నముత్చాతె" విష్ఞేయాన్స _ప్పథాతవః। 

తౌ, రక్ష రస త్వజాంసములు వాలే పిత్త శ్లేష్ముములు దుష్ట్రంబు లగుటవలన 

స_పధాతువులయందు విసర్పరోగము జనించు, 

వాతేవినర్స లశుణము. 

శ్లో! (మాఫథవనిదా నే] వాతాత్కు_ళుత్ణ నద్భశాస్ఫోటాసు 

శ్బాన్నిదద్ధవత్. | సంజ్ఞా నాకో వ్యధాశోపోడా క్రి ఇ్వాసక 

రా | యభధావాత జ్యరేచిస్నం తధావాత విసర్సిశే 

విశేగవమునంనై వ లేపనానృగ్ని మోమనై 11 .. 
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తా, ఊలవలవో సమానముగ పొమ్కు_లుగలిగి శాలినట్టుండుట (వజ లేపం 

డుట వేదన శోషుగలుగుట మిక్కు_టముగ" నిదుర వుబ్బసము జ్వరము వాతేజ్యర-చిబ్నా 

ముగలుగుట ఈలక్నణములుగలది వాత విసక్పియని జలియవలయా, దీనియంచుచేచన 

వమనముల కొసంగుటయే గాక లేపనములను జలగలవలన ర _క్త| సౌవతులు జేయింప 

వలయు, 

విత్త వినర్చ్ప లత.ణము. 

తో ' పీత్తాత్సి త్రజ్యరేయస్య చిహ్నం(ద్రుతేగతి_స్తథా | 

తా, పి త్తజ్వర లక్నణంబులన్ని యుంగులిగిపి త్త ధాతువు తీ వముగనడుచుచుం 

డిన పి తవిసరి,యని జఇలియవలయు, 

శైమ్మవిసర్పలతుణము. 

శ్లో! కఫాత్క_ండూ యుతేన్నిగ్గః కపజ్వర సమానరుక్ | 

తా, గురద మెటుపు శేమ్మజ్యరలక్షణయులు గ లిగియుండిన శ్లేష్మ వివక్సి 

యని తెలియవలయు., 

సన్ని పాత ప్సర్ప లతుణము, 

త్లా! నన్ని పాతనముత్స శ్నృరర్వరూపనమన్వితః! 

వాత పిత్త శేషమ్మ విసర్పిలత్ణంబు లన్ని యుగలది నన్ని పాఠ విసర్పీ 

యని "లేలియవల దుం, 

కరమ విన్నరలవు ణము, 

న్లో॥ (సిద్దర సార్ల వే] కఫపితా జర _స్తంభోని( దా తం[డాశిరోరు 

జః! అంగావసాదవి మేవ [వలాపారోచక్యభమాః | మూర్చా 
గ్నీిహని గృేవోస్నాం పిపాసేం[దియ గౌరవమ్ | ఆమోాపవే 

సనం లేప స్పోోత సాంనవినర్పతి | (వాయే ణామాశయంగ్భ 

స్లోన్ని కచేశంనచాతిరుక్ | పిండశై రివకీర్ణోోతి వీతలోహితే 
పాండులై ః | న్నిగ్ధోసితో మేచకాభో మలిన కోఫవాక్గు 
రుః |! గంభీర పాక; (ప్రాజ్యోప్మా స్పష్ట! శ్రీన్నోవదీర్య తే | 

పంకవచ్చీర్ష మాంనశ్చ న్పష్టస్నాయు సిరా: | శవగం 

థిశ్చ వీసర్పః కర్టమాఖ్య ముశంతితమ్!! 
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. లౌ కఫ వీత్తమవలన తౌపము కలుసట _స్థంభించుట నిద తంద తెల 

నొప్పి కరీరయన బడలిక కలుగుట కౌళ్ళుచేతు లీడ్చుట కటు దుట వదరుట అరుచి 

(భమ మూర్చ అగ్ని మాంద్యయుగలుగుట యెముకలు పగిలినటుల నొ-చ్చుటదప్పియిం (ది 

యములయందు జడత్వముగలుగుట ఆమముబడుట ముఖాదిసోతస్సుల యందు. కఫము 

నిండి లేపనము జేయించబడినటులుండుట ఆమౌళశయము పెజనించి కడు వేదవారహీా 

తంచై పసవు యొజుఫు తెలు పువక్టముగల మొటిమలతో గూడినదై సర్వశ రీరమునందు 
వ్యాపిం చియుండుట మెఅయుచునల్ల వె నెమలికన్ను లయొక్క వర్ష్శముగలదై మలయు 

కమె వాపు జడత్వము ఆనువానితో గాూాడియుండుట లోేనంబడుటు మిక్కుటముగ 

యూవ్మము గలిగియుండుట అదిమినతోడ నే చెమ్ముగలుగుట చిట్టినట్లుండుటబురద 

వలెనే మాంసము శిథిలంబె సీరాస్నాయువులు తెరచికొనియుండుట పీనుగవాసన 

వేయుట యీలక్షణములుగలడి కర్టమవి'సర్పియని . తెలియవల యు, 

(గంథివినర్ప లక్షణము 

1 (వూజ్యపాదీయే) ఫేనరుద్ధ: పవనః భిత్వాతం బహుభా 

కఘమ్|ర _కృంవావృద్ధర కన్య త్వక్సి రా స్నా యుమాంనగమ్! 

దూపయిత్వ్యాచదీ క్రైణువృ _తృస్థూలఖ రాత్మనాం | (గంధి 

నాం కురు తేమాలాం శకావాం తీవ్ర తగ రాన్ | వ్యాన 

కాసాతిసారన్య కోదహిక్మా_ వమిభ1మైః | మోహ వై 

వర్ద న్రమూార్భాంగ భ్ ౦గాగ్ని నద నైర్యు తామ్ | ఇత్యయం 

[గం థివినర్పః కఫనూరుతకోవజః॥ 

తా, స్వకారణమువలన (బకోపీం చిన కఫరుచే నడ్డగింపం బడిన వాతేముకఫ 

మును గాని లేక వృద్ధిబొందిన రక్తము గాని ఛేదించి చర్మము. సిరలు స్నాయువులు 
మాంసము అనువాని జెందిం చి దోమషయు_క్షముగ జేసీ పొడవు చిన్నదిగ గుండ్రముగ 

లావుట గరగరగ యొజ్హగనుండు. (గంధులసరమును గలుగం జేయుట వానియందు 

మిక్క్కు__టయమెనశూల బలమైన “ఇను శ్యాాాసముదగ్లు అతిసారమునో ఆండుటయు క్కి. 

ళ్ళు వాంతి భ్రమ (భాంతి వే వర్ల యు మూర్చ వొడలువిరు ప్రు ఆగ్ని మాంద్యముగలు 

గుటు యిీలతృుణములుగలది (గంధివిసక్సియని తెల్ల్షియవలయు ఇది కఫవాత (పకో 

పమువలన జనిం చు 
వు 
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అగ్నావీరర్స లడక్ అము 

నో [ఆయున్వే దే] వాతవీ విత్తాజ్ఞ ర చృరి మూర్భాలీ సారత్య 
(డృమెః! అస్థి భేడాగ్నినదన తమకారోచశె వై_ర్యుతః ఓ కరోతి 

సర్వమంగంచ దీపాంగారావకీర్ల వల్ | యంయం బేశంవినర్ప 

శృవిన ర్పతిభ వేచ్చనః | శాంతాంగా రాసితోని లో రకోవా 

శరాపచీయ శే | అన్ని దగ్ధ ఇవస్సో మై ల్ని (ఘ్రగత్య్వా[ద్రుతుచనః | 

మర్మానుసారీవినర్ప స్ప్యా డ్యాతోతిబ- వస్తతః। వ్యభేతాం 

గెంహ రేత్సంజ్ఞాం నిదాంచశ్యానమిరయీత్ | హిక్కాంచ 

సతెతలోవస్టా 'మిదృకీంలభ తేనరః | క్వచిచ్చ ర్మారత్మిగస్తా 

భూమిశయ్య్యాస రాదిషు | చేష్ట్రమాన _న్హతః క్షిష్టామనో దేనాన 
ముద్భవామ్ | దుర్చోధామశ్ను శేని(చాంసోగ్ని వీనర్పణ ద్య'తే || 

తా, వాగపీత్తమువలన గలిగిన విసర్బృమునందు జ్వరము వాంతి మూర్భ అతి 

సారము దప్పి వొడలువిలుగుట యెయుకలు విరిగినటుల దొచ్చుట అగ్ని మాంద్యము 

చే త్రమలయందుమబ్బు అన్న ద్వేషము అనునవిగలుగు దానిసంపంధ మ * లనసర్వళరీర 

మె నిలు బోనీనటులుండుట వీసర్పి వ్యాపీం చుచుంకు స్థలమున నల్లగ నీలముగ 

యెజ్ఞగనుండునదై. త్వరిత మ? వాపుగలుగుటఅగ్ని డగ్గ ంబె నటుల “పిన బొబ్బల లేచి 

క్నీశుగతిలచై కడుత్రీ వముగ హృదయమును కెందుటో లేక వాతముక డుబలిస్టంబగుట 

వలన శరీరమున వ్యధనుగలుగం జేయు టసంజ్ఞ్ఞ ను ని|డనునశింపం జేయుట శ్వాసమును 

వృద్ధిపర చుట యొక్కెళ్ళుగలుగుట భూమిమోదగాని లేక పడకమోదగాని గూర్చుండీ 

నను సుఖముగలుగకుందుటనంచారమువలన స్టేశముగలు గుటమనో దేహ ముల కు స్షేళము 

వలనగ లిడి దురోశ్చీధని,ద (అన గా మరణరూపక మేనని ద) (పాప ప్పంబగుట యిల 
శృణమయులుగలది అగ్ని విసర్పియని 'తెలిరయవల యు, 

తతవీనర్చ లక్షణము, 

శో! బాహ్య హేతోః క తాగ్మద్ధ నర _క్షంపి త్తమారయళ। 
విసర్పంమారుకఃకుర్యాత్కు_శుణ్గనద్భ శ్సితమ్। 
స్ఫోమై శో థజ్వరరు జా దాహాఢ్యంశ్యావశోణితమ్! 
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తౌ, చాహ్యకెరణమువలన గాముముగలిగిన దానివలన వాతము (బకోఫీంచి 

క కసహీత పిత్తయును (వణయునందు జేర్చి విసర్పమును గలుగంజేయుట దానిపి వుల 

కలతో సమానమైన శ్యామల వర్ణముగల కరువులు వాపు గలుగుట జ్వరమువచ్చుట 

సాల దాహముగలుగుట రఘు  శ్యామలవర్లముగనుండుట యీాలత్షణనులుగ లది 

క్షతజ విసర్పియని 'తెలియవల యు, - 

వినకోప (దవములు. 

న్లో జరాషతిసార వమభు తృణ్బాంనదరణంక్లమః। 

ఆరో -చకావిపాకెచ విన ర్పాణాముపష[దవాః॥ 

తా. జ్వరము .అతీసారము వాంతి దప్పిగలుగుట మౌంసము పసలుట ఆనా 

యాసముగ (శమ అరుచిగలుగుట అవ్నము జీర్ణము గాకుండుట అనుననియ విసర్చి 

ఫో నోపష దవములు, 

వినర్ప సాధ్యా సాథ్య లక్షణము, 

శ్లో సిధ్యంతి వాతకఫపి త్తక్క తావినర్పా స్పర్వాళ్మక ః తతకృశ్చ 

వసిద్ధి మేతి | పిల్తాత్మకోంజనవపుశ్చభ వేదసాధ్యః కృృచ్ళా 

.శ్చమర్శ్శసుభవంతిహి సర్యఏవ | 

తా, వాతపీత్త కఫమలవలనగలిగిన విసర్బ్పముసాధ్యము సన్నిపాత తృతముల 

వలనగలిగిన విసర్బము అసాధ్యము కి త్తమువలనగలిగివ విసర్బ్పములో వొడలు నల్లగ 

నగటనలన నసాధ్యంబు మర్మస్థానమున గలుగు సర్వవిసర్చులు కష్ట పాథ్యంబులు 

న్లో! (ఆయు శ్వే దే] అంతర్బహిశ్చవిస్ఫో మై ర్వెనర్పి స్న్యాద్వినర్ప 

గాత | సామా న్యంతన్యనంస్థానం నజ్వరశ్శొ ఫచాహరుక్ ॥' 

అంతఃకృచ్చో) బహి స్పాధ్యోకుశ్చికిత్ట్యోడి్టరా శ్రయమ్ | 

తా, లోపల వెలుపల పొక్కులు వ్యాపించుటవలన విసర్పియనంబడు, దీని 

యందు జరయు వాఫు దోవాము వేదన గలిగియంండుట సామాన్యలతుణమ., లోన్ 

ళో టూ శే 
బుట్రిన విసర్సి కష్టసాథ్యము చెలిపట జనించిన విసర్చిసాధ్యము లోన వెలుపటజం 

చిన నది యసా భ్యనము, 
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వినర్పులకు 'వాలాగ్నిరుద్ర రనము, 

న్లో! [నూథవని దా నే] సూత" కాం ఆ" భ తీమై నాం భన్హమాతీక 

గంధకమ్|। వంథ్యాకర్కో టకదా వై స్తుల్యంమర్ష్యదినావథి | 

పంధ్యా హః కగో_టకీకంచే థీ వ్యా లేవ్యం మృ చాబహేీః | 

భూధరాఖ్యే ఫు శుపాచ్యం దినై నె క్యంతద్వి చూర్మ ఈ యెత్ |! దశ 

వమూంశంవిపం యోజ్యంమాషనూ? త్రంతుభతు యేత్ | రసః 
కాలాగ్నిరు[దోయంద శాహేనవినర్బనుత్ | పిప్పలీమధుసం 
రం (పకల్పయిత్. || 

రసభస్మము "క కాంతభ సము అభకభ సృ వుక్క_భ సము శుద్ది చేసిన 

హాయమాషీళము శుద్ధి జేసీ సీనగంధకము వీనినిసమభాగముగ ఖల్వములోనునిచి. గొడ్డు 

కాక రాకురసముతో 1 దినము మర్దించి ముద్దజేసీ మద్యమున ఛి దము జేయబడిన గొడ్డు 

కాకరగడ్డలోనునిచి దానిపై చీలమన్ను లేపనము జేసీ యొకదినము భూదర పుటంబిడి 

సాంగశీతమునదీసీ ఖల్వములోనునిచి చూర్మ్మము జేనీ దానికి 10 వ- భాగము శుద్ది జేసిన 

నాభినిగలిపి మర్పిం చి మాష పమాణమును పిప్పలి తేనె అనువాని యనుపానరునోడ్ల 
బె 

10 దినములు సేవించిన వాతవిసర్పిహరిం చు, 

పిత్తవిసర్భికి (పపౌండరీకాడి లేపనము, 

శ్లో! [శారీశే] (ప్రపౌండరీక మంజిస్టా పద్శకోనీరచందనై ః | 
{ చేపశ్సనేశముంయట్టీ శ్రీ రవి(శ్రర్ పశేపయీల్ | || 

దినన _పపయోగణ విసర్బంపై త్యకంహ గేల్. || 

తా, ఆంతేరడామగ నుంజిష్టీ పుష్క్టరమాలము. వట్టివేరు. (శ్రీగంధము. వద్ది 
యష్టిమథుకము వీనిని సమభాగములుగ పాలతోనూరి 7 దినములు శరీరమున లేపనము 
జేసిన & పిత్తవిసర్పి హరించు, 

క! చందనముమ జమ్మాకును | చందనమును గూడపాలనవ్యో 

నరముల 'పొందించి తాగియలం దిన! సందియమును లేదు వే 

విసర్పులుమాను౯ా | 

శ కరో ;-టి కాంపి స్వైస్థా స్యం లేహ్యం మృదాబహిః॥ 

t స. మస్ట౦దేవరై కి పితేతీరపి చిత లేపనమ్, 



కుష్టురోగని దాన లమ్ణ చికి త్సాదయః, 621 

నేమ విసర్చికి మదనాది చూర్షము, 

న (నూధవనిడా నే] మదనంమధుకంనింబంవత్సక న్వఫలానిచ 

స అనేసవమనం దేయం వినర్నౌక ఫనం'భ నీ 

తొ, మంగ యిప్ప చేయు కొడిసెకాయ దీనిని నమముగ చూర్లము చే జునీ వమన 

న కొనంగిన శేష విసర్వ అం హాదించు, 

శేవ్మవ్ త్త వినర్పికి వారిసాగర రసము, 

కో "సిందూర మణిదర్చ్స ణే శుద్ధసూతంవిహంగంధంమృ జాభి )౨ 

టంకణంళిలామ్ | మునలింహయమారం చ (ప్ర త్యేకంచవిమర్ష 

య్త్ | | ద్యిగుంజం భతయీన్ని త్యం నేవ్మపి _తృవినర్పనుత్ | 

దురాలభాపర్పటీరం పటోలంకటుకీతథా | |త్రివలాగుగ్తు 
లూంతుల్యం కఘోాయవానుపాయ మిత్ ॥ 

తా. శుద్ధి చేసినరసము శుద్ధి చేసిన నాభి కుద్ధి చేసిన గంభకము ఆభకభ స్థము 

లిగారము శుద్ది చెసినమణిశిల వీనిని సమఫాగములుగ ఖల్వములోనుని చితా టిగడ్డల 

ముతో 1 దినముగన్నేరురసముతో 1 దినముమర్షించి 2 గురిగింజలయొత్తు ను దురద 

'ండి పర్పాటకము చేతిపొట్ల కాకర (తీఫలములు శుద్ధి జేనీన గుగ్గిలము. వీనినిసమ 

*ఇములుగదం-చి కషాయముకా-ి యూయనుపానముతోడశే విం. ం-చిన శ్లేష్మ పి త్త తవిస 

ఎలో పహారించు, 

శవ్మవాత నినర్పికి చికిత్స, 

[మాధనని దాచే] సూతంగంధందగ్గశ ంఖంమా తీ. కంచళిలా 
జతు | దినిశాచామృ తావై వ తుల్యాంశంసీలికారసై ః 

మథ్యాజ్యూ భ్యాంన సో పేమ్యం విస "ర్స 'లేవయీ త్తథా | చేయ; 

కాలాగ్నిరు వత రనంగుంజాద్యయంహితమ్ | పటోల త్రి 

ఫలానింబ మధురా లే హా యేదను! 

తొ, రసము గంధకము కాల్చినకంఖము ఫేానుమా క్షీకము శిలాబిత్తు పచ్చి 

నపు (మౌనిపసపు తిప్ప తీ వీనిని సమఖాగములుగ ఖల్వములోనునిచి నీలియాకు 

* వమనం చవి ధాతవ్యం విసన్పేక ఫపీ_త్రజిత్ , 
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నము తేనె నెయ్యి ఆనునానితో పుర్తి ంచి విసర్పియందు చేపము జేయుటయేగాక 

2 గురిగింజలయెత్తు కాలాగ్ని రద్రరసమునచేలిపొట్ల విత్తులు (తీఫలములు వేప చిగుళ్ళు 

పనిని తేనెళోనూరి యీయనుపానముతోడశే విం-చిన శ్లేష్మ వాత విసర్పలువారించు 

వాతపి త్తవినర్పికి గుళూచ్చ్యాది "లీవము', 

[ఆయుశేద్యే] ఉళూాచీపిచుముం దాంబు బద శేం[దయ వాం 

బుదాః। విస్ఫోటంనాశయంత్యాశు వాయువిిత్తే వినర్పకమ్॥ 
రు 

తా, తిప్పతీగ చేయు కరువేయ నేగు కొడిసెిపాల తుంగము సె్తెలు వీనిని సమ 

ఛాగములుగ నూరి లేపనము జేనీన విస్మోటకము వాతపీత్త విసర్పులు హరించు, 

వినర్సమునకు శోఫాంజనాది లేపనము, 

న్దో॥ గోఫాంజనంగంధమూలం లవణంకాజిశేె సృహ 
ఇషా శి వా 

లేపాత్స్చా న్షైయుగతంహంతి విసర్పమతిదున్పహ మ్! 

తొ, మునగ చెక్కు కురు వేరు వుష్పు వీనిని కలితోనూరి శరీరమున లేపనము 

జేనీన కడుడున స్పహమెన స్నానయుగత విసర్చిని పహారింవం జేయు, 

నన్ని పాత వినర్చృమునకు చికిత్స, 

న్లో! రనః కాలాన్నీ రుద్రో (త మధుమాగధిమి (శితమ్। 

పటోలనింబ వాసాశ్చ న _ప్పపర్టీ ఫల క్రికమ్। 

గుళూచీకటుకీముసా ఓభిన్నంపాదరే యద ద దమ్! 

నాశ్చ లేపనాద్దంతి సచిస్ఫోటంవినర్పకమ్ః 

ఈ, కలాన్ని ర్య డరసమును తేనె వీప్పలికో శేవిం చినను లేక చేతిపొట్ల వేమ 

అడ్డసరము యీజాకలయర టిగడ్డ | తీఫలములు తిప్పతీ7 కాకర తుంగము ఫైలు ఆను 

వానిని సమభాగములుగదం చి చూర్ణము జేన్ "నేతిలోగలిపీవండి సేవన లేపనముల జేయు 

ఛుండినను బొబ్బలతో గూడియుండు విసర్పిహరించు. (్రీగంధము చందన పుచూర 

డపాలగంధథము జమ్మి యాకుర సము ఆవునెయ్యి వీనిని 'సమముగనగలివీ ఆందుసగ 

మును పానము జేసి తేక్కి_న'సగ మును కరీరమున లేపనము జేనీన సర్వవిసర్పులు వారించు' 

వినర్వోపచార (క్రమము, 

శ్ఞా! (అశ్వినీ ఎనిఘంశూ)] తత్నవె థనంశ్ల _స్తం  తథాకోణిత మోత. 
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ణమ్ | (పశ _స్తం సర్వవిన ర్పౌపర్డ్ నాంవాచనుష్ట్రయమ్! బలా 

(త్రయంవానఘ్బ తంపాన లేపన సేచనై | 

తో, మె కెప్పబడిన సర్వవిసర్పులయందు వమన విశేచనములు రక సావము 

శజేయించుట (శశ సము మటిు కోలపొన్న ముయ్యాకుపాన్న “కౌరు పెసలు కారు 

మినుములు వీనినిసమముగ కషాయనుకాచి అంచావునెయ్యిగలిపి గాని లేక ఇ బలా 

(తయమును కషాయము కౌ-చి అంయల్యివు నెయ్యిగ లిపిగాని ని సేవన లేపన సేచనముల జేయు 

చుండీన సర్వవిసర్చు లు పారించు, . - 

ఇ శ ర్యా ౪ pn అధ త వశ్వేతునణనిర్జి ప్రాం చికి తాం కార యేద్భిషక్ 

తౌ, విసర్చులు పక్వంబులై న వెర్యుడు (వణ చికీత్సం జేయవల యు, 

(పఫున్నాటాది "లేపనము, 

(ప్రఫున్నాటబీజం నిశానింబపష్మత్రం నవంవై కపాలంత డ్రై వాభ 

యాచ | స్ను హీషత్రతో యేన పిస్టా[పలేపః క్షణా ద్రేహద 

(దూపిన ర్వాపహ తా! | 

తా, తగిరిసెవీత్తులు పసుపు వేపాకు (కొ_్త చిల్ల పెంపలుకర క్క్కాయలు వీనిని 

'జెము-ణాకరసముతోనూరి (పటుదామెర పెన) మంగలకత్రితోగ్చి లేపనము. జేసీన 

పటుడా మెగ ద్మదువు విసర్పులు తతృణమున హరించు 

(శొంఠి మిరియాలు నల్రేరువేరు తేనె నువ్వులు ఆచాలుతగిరిసెవిత్తులు వోమ 

ము వెల్లుల్లి, పంచదార వీనినిసమ భాగములు? నుదకముతోనూరి పటుదామెరను శేగ 

గోకి 'చానికె లేపనము జేసీనను లేక నాగమ ్లె వేర ను నిమ్మపండ్ల రసము తోగంధముకీనీ 

లేపనము జేసిన పటుచా సెగను మంగలక నినో శగ్గనోకి వీట్ల చేరును కలిశోగంభయు 

దీని 'లేపనయుజేసీనను లేక రేలకొనలు వెల్లుల్లి చిన్నంగి వేరు . కరక్కాయమెలుతు క్ర 

మువీనిని నిమ్ముపండ్ల రసముతో గంభముదీనీ పటు చా మెరను శేళనేకి లేపనముశేసీనను 

లేక కా యెత్తుతగిరిసెవిత్తులను క్షై యెత్తు కరకపప్పనునీరుకలియని 1 సేరుబ పాలలో 

8 దినములు నానబెట్టి యందు శే సలముమణిశిల శ్లీ యెత్తు బెల్ల యుగలిపీ బాగుగనూరి 

శేగనోకిన పటుదా మెరడౌలేపనము జేనీనను పటుచామెర మానును, ఈ క్రియల నొక మం 

డలమువగకు జేయవలయు, 

శ బలాత్రయమన---ము_ల్తేవపులగము "సెచమవ త్రేీవులగము నాగ బలయనునవి 
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విసర్పమునందు వథ్యము. 

[మూధవనిడా నే వురాణయవగోధూమ కంగుపష్టక శాల 

యః! ముగ్తామనూరాశ్చణ కా స్తువరో్టోజాంగలోరనః। నన 

న్తం ఫఘృతం[, దాతా దాడిముం కార వేల్ల కమ్! వే(తా(గంకు 

లకంధా।[తీఖడిరోనాగ కేనర; | (దాకా శిరీవకర్బూరం చంద 

_నంతిలలేపనమ్! యథావ్ 'పంపథ్యమిదం సేవితన్యంవిసర్చిభీ 

తా. (సాతయవలు నోధుమలు కొజ్టలు 60 దినములకు ఫలిం చెడివడ్డు పెసలు 

చిరు సెనగలు సెనగలు కందులు దాంగ లమాంసర న సము వెన్న నెయ్యి (దాక పండు 

దాడిమపండు కాకరకాయ వెదురు గొమ్ము చిట్టితు మికీనార వుసీరికపండుచండనాగ 

సరములు (దాత దిరినెనము కర్పూరము చందనము నువ్వులు అనువాని లేపనము 
లు 

దో హెనుగుణ్యముగ విసర్పిగోగమునంది పఖ్యకరంబులు, 

విసర్నమునం దపధ్యము. 

వ్లో॥ వ్యు యావామహ్ని శయనంసురతం[పవాతం [కోధంశు చం 

నమన వేగవి తొారణంచ | గుర్భన్న పాన మఖలంలకునంకుళు 

3 తాకామాపాం _సిలాకానకలమాంనమజాంగలంచ !. చేదం 

విదాహిలవణామ్లకటూని మధ్య మర... (వఫామవీవినర్పగది 

త్య జేత్తత్ . 

తా, సంచారము పగలునిద మెైధునము "గాలి (కోధము దుఃఖము వమనమల 

మూత్ర వేగ ధారణము జజడాన్న ము జడకరమెనపానము వెల్లుల్లి వులవలు మినుములు 

నువ్వులు అరణ్యమునం వలి సర్వజంతుమాంస యు చెమటదీయుటవిచావ హకర చవ్యయులు 

వుప్పు పులుసు కారము మద్యము యెండ వీనిని విసర్పిగోనము గలవారు వర్జింప 

వలయు, 

నీ! వాయువిడంగలవంగము జేలకుల్ జాష(తికాచును జాబ్ కొ 

య! (పాంతకొబ్బిరంతకుం (మాక ఇల్ల ంబునుబో.కలు(తికటం 

బువోమపాక్టు। వివ్పలియూల -బు వెసనజీడిగింజలు గురుత స 

యట్ర్టయాకొడిసెపాలు | యిన్ని యునమ గూర్చి యన్ని యు 

సమభిగ ములుగూర్చి (తొక్కియు: బానంగమా।త। 
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లమర(జేసియుమండలం బవనియందు | ్వేతరోగంవుమను 

జులుసేవంజేసి | పరలయంపథ్నుంబులుండిన 6 చబాజిపోవు! (బళ 

య మేఘునిహయువు తొలచునట్టు! 

న్లో! (మాధవనిదాశే] కట్వున్లుకీక్ల- ప్ల విదాహరూత. తానై రజీ 
ఇ = జ్ఞ జ 

ర్షాధ్యశనాత పైశ్చ | తథ ర్తువో పణవిప [ర్య యేణకుప్యంతివో 

పాౌఃపవనాదయ సు। త్యచమా(శ్రిత్యే తేర క మూాంసానీని (ప 
9 చ (“ 

దూహ్యచ | ఫఘో రాక కుర్వంతివిస్సోటా౯ సర్యాక్ జ్వరఫు 

రన్పరా౯- {| 

తా, కౌరము పులుసు తీక్న్నుయు వనుష్తము విదాహము రూాశ్నతారముగల రస 

ముల సేవించుటవలనగాని లేక ఆజీర్ల మ వలన గాని లేక అధికమా*” భుజించుట 

వలన గాని యెండ బుకువిపర్యయ దోషము అనువాని వలన'గాని వాతొాదిదోసషము 

లు దుష్టంబు లై చర్మము నాశ్రయించి 5 క్తనూంస అస్థులం జెరచి కడుభయంకర 

మె కురుపుల గలుగంజేనీన విస్ఫోటక మనంబడు జానియందు జ్వరము గలిగియుం 

డు (సర్వవిస్ఫోటకములకు రక్తపిత్తములే ముఖ్య కౌరణంబులూ,) 

న్లో! అన్నీదగ్ధవిభాస్ఫోటా స్పజ్వరార కపి త్తజాః। 

కచిశ్సర్వ(తవా చే హే విస్పోటాఇతి లేస్ట తాః! 

తౌ, రక్తవీ త్తీములవలన గలిగిన సర్వ విస్ఫోటకములయందు తొలుత జ్వర 

ముగలిగి ఆగ్ని వలన గాల్పబడినట్టి కాంతిగల విస్ఫోటకములు శరీరము యొక్కాయొ 
ట్ ఖై 

కప దేశమునందు గాని లేక సర్వళరీరమునందు గాని జనించు, దీనిచే విస్ఫోటక 

మనియెదరు, 

వాతవిస్ఫోటక లశ్షణము. 

శ్లో॥ తిరోరక్భూలభూయిష్టం జృరతృట్సర్వభేదనమ్ | 

సకృస్లవర్ణ తాచేతి 'వాతవిస్పోటలక్షణమ్॥ 



జకవరాజీయ్ే - శ్ర, యోజళ శ్రశరశే 

శా పాలకు వొచ్చుట కకీరుచ్రలయందు క డుకూఆగఅుగుట జ్వరముదస్పీ 

గఫ్రతపట సంధులు పషిలినటుల నొచ్చుట కురుపులు నల్ల గశుందుట యీూలతుణములు 

సలది వాతవిస్క్ఫో టకమని తెలియనలయ్మ 

పీ త్తవిస్పోటక లర్ ణము. 

శ్లో! జృరదాహరుజ్యాస్రావ పాకతృష్టాభిరన్వితమ్! 
వీఠీలోహీతవర్ద రాద పిత్త విస్పోటలతణమ్॥ 

శా జ్వరము దాహము పోట్లు సావము పాకము. దప్పి గలుగుట పచ్చగ 
గాది లేక యెజ్బగ గాని యుండుట యి లతణములు గలది పీ ర్త విస్ఫోటకమనిజెలి 

ఎరూనలయు, 

క'ఫవిస్సోటక లతుణము. 

శ్లో | ఛర్ష్యరోచకజాత్యాన్ క్ర ండూకాలీన్యపాండు తాః | 

ఆశేజనశ్చీ రాశ్ఫాకీ నవిస్పాటఃక ఫాళ్ళుక :; 

శ, వాంతి అరుచి జడత్వము దురద కౌకిన్యము గలుగుట కెల్లగ శుండుట 

ఆల్ప వేదన నేళకొాలము మోద పాకము యీ లశ్నణములు గలది విస్ఫోటక మని 

“కెలీయనల యు, 

క ఫవీ_త్తేవిస్సోటక లత్సణము, 

శ్లో! కండూర్షాహోజ్వర శృర్ధి శేతే స్తుకఫవై త్తికః। 

న తా. దురద గావాము జ్వరము వాంతి గలిగిన కఫపి త్ర 'విస్సోటక మని జెలి 

యవఅయు, 

వాళెపిత్త విన్పోటక్ష లవణము, 

శ్లో! ఇాళపి త్తకృతోయ స్తు కురుతే తీవ చేదవామ్! 

శౌ, మిక్కు_టముగ పోట్లు గలిగిన వాకపిత్తీ విస్ఫ్పోటకమని చెలియవలయు 

కఫవాత విస్పోటక లతుణము, 

శ్లో! కందూ స్వైమిత్యగురుభి శ్రానీయాత్కపవాతికమ్ | 

తౌ. దురద _స్పబత్యము జడత్వము గలది వాతకస విస్క్ఫోటక మని చెలియ 

రక థి ' 
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కన్ని పోత విస్సోటక లతొణము, 

శ్లోక మభ్యేనిమ్నాన్నతోంతేచ కరినోల్ప[(పపాకవాల్ | 

దాసాలాలాతృ పా మెాహా ఛర్ది రూ ర్బారుజోజ్యర ®! 

(పలాపో వేపధు స్తం జా సోసాధ్యశ్చ(త్రదోపజః॥ 

శ్రా మధ్య పదేళ్ల వబ పల్లముగ చుట్టూ మిట్టగకఠివముగో గాని లేక యేకింత 

పండీనట్లగాాని యుండిన (తిదోపుజ వీస్పోటక మనిదెలియవలయు, దానిసంబం 

ధోతు కతన డోసహూము చెల్లు ..'ధేట దవ్వీ మోనాము వోకగ మూర్చ పోటు జ్వర 

మూ తోటంచుమా దరూ కంపు మబ్బు ఆనునవిగలుగు. ఈ విస్ఫ్పోటక ౮ బసాధక్టము, 

ర కజ విసోటక లవమణము. 
త 9 

శ్లోః రకార _కృసముఖ్రానా గుంజాఫలనిభ స్తథా | 

వేదితచ్యా నుర శేన పె తెశేనచహేతునా! 
yp i | "క 91 న తేసిద్ధింసమాయ ంతి స్థా రో్య్యోగథ రై రపి! 

శౌ, రీగింజవలె నొత్తనె పీర్తదోవ యు క్షంబె రక్తదూష్యుంచై యుండున 

ది రేక్షజ విస్ఫో టకనుని చెలియవలయు దీవియం దచేకోపకోాళములం జేనీనను 

సాధ్యంబు గాకోం డు, 

విస్పోటక సాధ్యాసాధ్య లశ్ణములు, 

శ్లో వకదోషోాష్థితస్పాధ్య: కృ చృ్రసాధ్యోద్వినోహబః। 
నర్వరూపాన్వితోఘోర _న్వసాధా్భూర్యునదవః। 

శా. వకదోవ. విస్ఫోటకము సాధ్యము, ద్విదోవజ విస్పోటకము కష్ట సా 

ధ్యము, (తీదోవ జనిఠం'బి, యనేకో పదవ యుక్తం భయంకరముగనుండు వి 

స్పోటక మసోధ్యము, 

విస్పోట కోపద్రనములు. 

శ్లో పీక్కా_శ్యాసోరుచి_స్తృమా * చాంగసాదోహృ డివ్యథా ! 

వినర్పజ్యర హృల్లానా విస్పోటానాముప[దవాః! 

* చాంగమర్లో, 
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శా, ఎక్కిళ్ళు వుబ్బసము అరుచి దప్పి వొడలు కృశించుట ఇకొమ్ము నొప్పి 
విసర్పము జ్వరము నోటకౌరముగ నీళ్ఫూరుట యివి విస్పోట కో ప్మదవములని 
ఉలియవల యు, 

'యూదళ “ప్రశరశ్నే 

విస్పోటకమునందు సామాన్య్య్టోపచారము. 

శో [ఆయు క్యే బే) త అాదజాలంఘనం కార్యం వమనంపభఖ్యభోజ 
నమ్ | యథాదోహంబలంవీక్ష్య (ఫోక్తంయు కంచ -చ-చనమ్! 

తా విస్ఫోటకమున తొలుత అంఘునము జేయించి పిదప వమన మున కొసం 
గిపథ్యకర మెన భోజనముల భుజింపం బచేయవల యం మణినయు విస్పోటక దోషబల 
ము నెటింగి యథభాయానగ్యయు?' 'విరేచనము జేయించవలయు, 

ద్విపంచమూలాది కషాయము, 

న్లో ద్యిపంచమూలంరాస్నాచ డార్వు శీరందురాలభామ్। 
సామృతంధాన్యకంముస్తాం కథ యి తాశ్చతంవి జీత్. 
విస్పోటం వాతనంభూతం హం వ్యేతన్నా(తనుశయః || 

తా, దళమూలములు సన్న రాస్నయు మౌని పసపు వట్టివేరు చురదగొండి 
తిప్పతీ7 ధనియాలు తుంగము స్టైలు వీనిని సమభాగములుగ దంచి కషాయము కొ 
చి |కౌిన వాతవిస్సోటకము నిస్పంకయముగ" నశించు. 

(చాహోది కషాయము, 

న్షో। (దావ కాళర్యఖద్దూర సటోలారిష్టవాననై ; | 

వస్పోటంపి _త్తజంహంతి సోష్రదవమనసంశయషమ్! 

శా. దాాక్ష గుమ్ముడు ఖర్జూరము చేతి పొట్ల వేళు అకడ్డసరము  -పీలాలు చిట్టితుమికి దురద గొండి వీనిని కపాయముగచి అందు కర్కర గలివీ (తాగిన వు ప్మదవముతో గాడీయుండు జి శ్ర విస్ఫోటకము నిళ్చాయముగ హరించు, 

భోూనించాది కషాయము. 
( భూనింబనింబయా సాశ్చ (త్రీఫలేం[దనవానకాః | 

వీచువుంట్ :వటోలీచ కారధమేపషాంనళర (రమ్ | 
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పీత్వావిముచ్య తేనూ సం క ఫవిస్ఫోటకాన్నరః | . 

తా, "నేల వేము వేము దురదగొండి (తిఫలములు కొడి 'సెపాల నిత్తులు అడ్డసర 

ము కటునింబ చేతిపాట్ల వీనిని కషాయముకొాచి అందుపంచ చారగలిపి (తాగిన కఫ 

విస్ఫోటకము హరిం చు, 

ద్వాద శౌంగ కపాోయము. 

న్లో! కిరాతడి_క్తకారిష్ట యష్ట్యాహ్యంబుదపర్పమైైః | 

వటోలవాసకోనీర |క్రిఫలాకాటచై శృ తమ్! 

దా్తదగాంగంనర పీత్వా విస్పో కేభ్యోవిముచ్య తే | 

ద్వంద్వ కేభ్య(త్రిదోపోత్త ర_క్ళ జేభ్యోహి తాళ నః | 

శా. నేలవేము వేము అతిమధురము తుంగముస్టెలు సర్పాటకము చేతిపొట్ల 

అడ్డ సరము వట్టి "నేరు (తీఫలములు కొడిసెపాలవిత్తులు వీనిని కషాయము కాచి తగి 

నద్వంద్వ (తీదోవ ర_క్షదోషమువలన గలిగిన విస్ఫోటకము వారించు మజియు దీని 

యందు లఘుకరముగనుండు పదార్ధముల సేవించుట పథ్యకరము, 

అవు కాది కషాయము, 

న్లో! అమృతవృపు పటోలంము_న్తళం స_ప్తవర్షంఖదిరస సిత వేతం 

నింబ(పతంహరి టే నృతమితినవిస ర్పాకా కుషఘ్టవిస్పోటకం 

డూరపనయలిమసూరిం కీతజి _తృజ్యురంచ! 

తా. తిప్పతీగ అడ్డసరము చేతిపొట్ల కుంగము స్టైలు యే డాపలరటి చండ 

వెదురుగొమ్ము వేపాకు పసప్రు 1మానిససపు వీనిని కపషాయముకాచి పంచడారగలిపి 

(శౌగిన విసర్చి కుష్టువు విస్పోటకము దురద మనూరిక పీ త్రీజ్వరము హరించు, 

సటోలాది కషాయము, 

న్లో! పటోలామృత భూనింబవాసారిష్టకపర్ప మః | 

ఖదిరాష్టయ్యుతేః క్చథ్ విస్పోటద్వర శాంతయే 

తా, ఇలీషాట తిస్పతి” నేలవేము అడ్డసరము చేయ సర్వాటకము ఖదిరా 

షఫ్టకము పనిని కపూయము శె. (తౌగిన విస్పోటకము జ్వరము హరించు. (ఖది 

రము వేము అనునసిఎ 

రామ 
(J 

కమన --చం టె (త్రిఫలములు చేతిాట్ల తిప్పతీ7 అడ్డస 
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విస్పోటక ములయందు పథ్యము, 

శ్లో! [మాధవనిదాశే] విస్పోటక హి తాన్టాయసే సేవలు. స్ప యవా 

దిఖిః | ముద్రాఢకి మునూనాణాంరసె మై రాగ్టవిశ్వన ంయ్యులె; | 

సునివణ్ణక వేశా గం తంకులి గుకటిల్ల కః | కులకాభిరుక్షై 
-శేభిన్పపర్పటసకీనకై 1 1 తి క్ర్షయూపనమాయు. శె ర్యోజనం 
సంప్రయాజయేత్ ॥ || 

తౌ యవలు పెసలు కందులు చిజుసెనగలు వీనికట్టులో శాెంఠిచూర్ణ మును 

గలీపీగాని వఎెంచలికూరి వనరు గొమ్ము చిజ్రీతార కాకరకాయ చిట్రి తుమ్మాకు సిల్లి 

కీచర పర్పాబకము లంకల నెడు వండ్లు చదుగలయూషయు అనువానిని గాని విసరి 

రోగమునంచు భుజించుట పథ్యకరము, 

విస్పోటకములయం దపథ్యము, 

న్లో! తిలాన్నాషా౯ కుళు కాంశ్చలవణాన్లుకటూనిచ | 

విదాహిరూత.ముష్షంచవిస్పోటీపరి వర్ణ యేత్ ॥ 
తౌ, నువ్వులు వుద్దులు వులవలు వుప్పు పులుగు కౌరము జూవాకర పదార్థ 

ములు రూక పుష్నము వీనిని విస్పోటకరోగముగల వారు వరి ౦పవల యు, 

ఇతీ శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్థ ప్రసాద పారావారభోగవిపశిర పారీణ 
నిడిమా మిడి భగిసక్సం ప్రదాయ కారాధ్య రామబేళిక శిష్యా త్త తమ 

నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవిత కవితాబాతురీధురీణ వైద్యజన 
శికోభూవణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామెధేయ 

(పణీక (శ్రీ బసవరాజీయే ఆంధ తాత్ప ర్యసహితే 

కుస్దవిసక్సి విస్పోటక రోగ నిదాన 

కశ్చాధ్యాసాధ్య చికిత్సానుపాన 

పధ్యాపథ్య అక్షణయు క్షం 

(తయోదళ (పకరణక్, 



అన (శ్రీ ర స్తు. 

బసవ౦*జీయము,. 
ఆ౦[(ధ తాత్పర్య ము, 

---చతుర్షశ పకరణము, -- 

. న్లో! (శ్రీజంగమేక పాడాబ్ద భంగం శుద్ధం వు హేశ్వరమ్ | 

సర్వజ్ఞం నకలాధారం బన చేశ మహంభ వే, 

తౌ, జంగ మేళ్వరుని పాడపద్శముల శేవించుచాడు శుద్దుడు మహేశ్వరుడు 
సర్వజ్ఞుడు సకల జగత్తున కాధారభూతుడు నగు బసవేశ్వరుని చేను భజిం చెదను, _ 

న్లో॥ (శ్రీనీలకంఠవం శాబ్టీ చం[దనూ బనవాహ్టయః | 

వమ్యూమి వృప.రాజీయ మహంవై ద్య శిఖామణిమ్ ! 

తౌ, నీలకంఠ వంళమనెడి తీరసము[దమునకు చందుడై బసవరాజు అని 
ఉీరొ_నబడిన నేను వె ద్యగంధములలో కడు! శేస్టంటైన బసవరాజీయమను నీ 
(గంథముయొక్క. చతుర్దశ (పకరణమును వచింపుచు న్నాడను, 

శ్లో (చికి త్సాసారసిద్ధ సంగ హే) అర్నాంసిశుక జిహ్వాశ్చకౌాక్కు. 
టం జలుక స్తథా * ప్ర శిమంబర నంకాతా న్యే తాన్యర్నాం 

సిపంచచ, 

ఆకా. కొన్నియాలరోగముల చిలుక నాలుక కోడిజుట్టు జలగ జువ్వికౌెంరు 

మేడికౌయ అనుచానితో తుల్యయుగనుండును ఇటుల మూలగోగంబులు స్ విధంబులు, 

శ్లో! బింబీకర్క_ంధుఖర్జూర కా ర్పానీఫలనన్ని భాః | 

శేచిత్క_దంబవుప్పాభాఃశేచిక్సిద్దార్గకోపమాః | 

బహు(సావీశో ష్ష్ జిహ్వోశంబూ కావ _రృతుల్యభ మ్! 

భేకుజకారశస్తా)గ్ని * సాథ్యానాంచ|ప్రశన్య తే! 

ఈ సాధ్యత్వం యాప్యముచ్య శే, 
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తౌ, మటియు మూలనోగములు దొండపండు చేసపండు ఖర్జూర కాయ 

(పత్తీకౌయ అనువానితో తు లయ లుగ కొన్ని కడిమి పువ్వులతో తుల్యములుగ మణి 

కొన్ని యావాలతో తుల్వములుగ యెల్ల పుడు (ససావముగ లవిగ ఒంకు నాలుక తో 

సమౌనములుగ న ర్రగుల్లతో నచూనమెన వలయములు గలవిగనుండును, అందు 

సాభ్యంబులుగనుండు ఆర్బోగోగముల మధ కూర శస్తాఎగ్ని కర్మలవలన చికి 

త్సీంపవల యు, 

శ స్లోగపయు క్త యంత లక్షణము, 

శ్ర చాలానాంగో స్త నాకారం యం[తకంచతురంగుళమ్ | 

నహిపంచాం గుళ ఫ్రుంసాం (వపమడానాంపడం సళమ్ | 

ద్విచ్చి.ద్రమర్శ సాం వేభే ప్యేకచ్చి (ద్రంతుకర్శణి 

అధస్థంత్యంగుళం -ఛి.ద్రమంగుష్టోదరవి_స్పృతమ్ 

తా, మూలరోనోప యు_క్షయం[తము గో సనాకెరముగలచై పట్టికొ నుటకు 

(కందిభాగమున మాడం గుళముల' పొడవు ఆంగుష్టోదర |వమాణమెన  వెడల్పుగలదై 

2 ఖ్మద్రములుగలదిగ నుండవలయు మజియం అంగుళముల పొడవుగల యంత్రముతో 
చాలురకును 5 అంగసళముల పొడవుల దానితో స్రరుషులకును 6 అంగుళముల పొ 

డవుగల దానితో శ్ర్రీలకును చికిత్సీంపవలయు మజియు 2 చ దయులుగల యం[శ్ర 
మును మాలరోగమును "“వేధింఛుటయంకును 1 ఛిదయుగల దానిని శృస్హ్హర క్ళయం 

దును నుపయోగింపందగు, 

. అర్మోడో~ సామాన్య గుణములు, 

న్లో! అరోచకాగ్ని నూంద్యంచ ప్యాం(త్ర కూజనమేవచ। గుల్మం 
స్పీవాంచక్వయధు న్నే కే కర్లధ్వనిర్భ)మః | అష్టీలకముదా 
వరోమలబంథ_స్హధి నచ | కటూరువంతు కేశూలంజరమ 

వ్ పూని చ వా న్నేచ ద్వేవి.తా | శోపావివర్ష కాడేహే ఫ్రర్శసాం లక్ష 
_ ణంవిదముః | 

తా, అరుచి అగ్ని మాంద్యయ (పేగులరచుట /పల్మము ప్లీహము న్నేతీముల 
యందు వాప్తు చెవిలో ధ్వనిగలుగుట వొడలు దిరుగుట అవ్షీలికావాతము వుడావ 
ర్రముగలుగుట మలము బదగించుట నడుము తొడలు గజ్జలు అనువానియందు భూ 

అలగలుపట జ్వరము అన్న బ్వేషము శోష శరీ వై వర బ్రముగలుగుట ఇవియమూలరో 

మున సామా న్యలక్షణంబులు, 
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ఆర్మోనో౫ భేదములు, 

నో [మూధవనిదా నే] అర్నాంసిషట్ప/క౯రాణి ర_కదోషా త్రి) 

దోపతః | జాయంతేమారు కాత్సి శా క్కఫాద్ద్యంద్వా ద్వళి 
(తయే | 

తౌ, రక్తార్శస్సు (తిదోపార్శస్సు వాతార్శస్సు పిత్తార్భస్సు శ్రేహ్మెర్శస్సు 

ద్వండ్వార్శస్సు అన మూలవనోగములు 6 కిధంబులు, 

ఆర్మోరోగ సాధ్యా సాధ్యముబు, 

శో ఏక దోపోల్టితం చాహ్యాం సుఖ సాధ్యం తధాచిరాత్ | 

ద్యంద్యజంయాప్యకందై వ కృచ సాధ్యం ఛిమగ్వ రై . 

అంతర్వర్సి తివోపోకా న్వసాధా రాం సితానిచ 1 

కుర్వుంతిసర్వరో గాంశ్చ తస్నాద్య త్నేన తజ్జయెత్ | 

తా. _మాలవోగము ఏకదోపషమువలన గాని లేక వెలసటివళియందుగాని జనిం 

చియుండినను మణియు జనించి చిరకాలము గాక యుండినను సుఖసాధ్యంబు, 

ద్వంద్వదోపమమువలన జనించిన మూలవోగము కష్ట సాధ్యంబగుటచే యీ స్యంబు, 

ఆంతర్యళియంకు జనించిన మాలరోగ ౦బును (తివోషమువలన జనిం చిళ మూలనో 

గంబును అసాభ్యంబులు., మణియు మూలథదోగము సర్వరోగోత్ప త్రికి కారణంబగు 

టచే దానిని సర్వ పయత్నమయులవలన హరింపంచేయనల యా, 

అర్మోకోగ పూర్వరూపము. 

శో విష్త్పంభోజఠరాటోప స్చార్శస్మిగహణీతథా 
కార ్యముత్రార బాహుళ్యం పూరగ్గలత్షణముచ్య లే! 

తా, ఆగ్నము జీర్ణము గామండుట కడుపులో గుడగుడళబ్రముగలుగుట [గహ 

తీనోగముగలుగుట శరీరము కృశించుట మిక్కుటముగ వోకరింతలు గలుగుట యివి 

య అర్మోరోగ సూర్యలక్నణంబులు, 

న్లో! కటుతి క్షకపాయిశ్న్స యూతుతీమ్లాతికీత లై | 
ఛోజనై ర్లంఘనై ర్వాకి మద్య మైధున సేవ నై ® | 

జాయం తేస్య్యాంకు రై తా శ్రమెళ్ళుప్కా- ర్భాంసిచమారు కాద్ || 
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తా, కౌరము చేను వగరు రూక తీక్నుము కడుశీతలముగల పదార్థముల 

భుజించుట వుపవాసయుశేయంట మిక్కుటటముగ మద్యపానము శ్ర్రీసంభోగము సే 

యుట యీకౌరణయులవలన ఫల్ల నై కుష్క_మైన మొలకలతో. గూడియుండు వా 
తార్భస్సుజనించు, 

న్లో [ఆయురే చే] వింబనర పకార్శాన బీజవతు ఏటి త*ననః। 
౧ స్ ప. ణి నె 

సశ బ్రభూూమనంయు కృం సోకంవాధ[పపాహికా 

విష్టంఛ దాహాకంళూలం నానారోగాశ్చమారు తాత్ ॥ 

శా, మొలకలు దొండపండు ఆవాలు (వ త్తీగింజలు అమవానితో సమొనంబె 

పగిలియుండుట గుదమున శస్ధముగలుగుట పాగ వెడలు చుండుట పలునూరు కొంచ 

కొంచముగ విశేచనములగుట మలము బద్ధగించుట మంటలు కూల సలునిధ రోగ 

ములు గలుగుట యీ లక్షణములు గలది వాతార్శస్సని డలియవలయు, 

వా తార్శ'కారణ తల్ల మణములు, 

శ్లో! (చరశే] కటమలవణోష్టా సివ్యాయామా గ్న్య్యాతపష్మశ్రభూ।। 

సేవవాత్స)వ తేర క్త కం సీలపీతోప్ల వర్పనః | 

రన్వానలాస్సితాంవీ ఆా- మృదన శ్చాంపరా న్తథా | 

దాహసాకజ్వర సే సరద తృణ్యూ ర్భాః పి_తృజార్శ సామ్! 

శా, కౌరయు పులుసు వుప్ప వువ్ణయ వ్యాయామము అగ్ని యెండ (శ్రను 
అనువాని సేవనవలన ర కము శారుట మలము నల్లగ పచ్చగ వున్నముగ వెడలుట యె 

జ్లగ నల్లగ తెల్లగ పచ్చిగ మృదువుగనుండు మొలకలు జనించుట మంట పీకము 

జ్వరము చెమట దప్పి మూర్చ కలుసట యీ లమణముఅఆంగలది వీత్తార్శస్సని తెలి 

యవలయు, 

శే స్మూర్స నిదాన తిల్లతుణములు, 

జః (ైద్ధవిద్యాాః అకికీతగురుస్ని గ్య యూ రాన్లున్వనిసేవణాల్ 
.. శ్లేహల్బదార్ట్సిరంకుధ్రం విత్తార్శఃనో స్త సనీనమమ్ | 

న్ప రృేఃకండ్యా శి పియంస్నీ గం నానారోగ కరం కిల! 

వసాభసకఫ( ప్రాయః ఫుకీపాన ఏ(వఎ-పి -కాః! 
జయా శ్లే నష్టా రృసాయ్యాహాం ర _కృమోయాత్సుఖావహమ్ [ 
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శ్లేహ్మార్ళ పాంగుదేపా్చే |! ర _క్షమోాత్ంజలూక యా | 

కృ తావార్క_ర సై _శేప్యం దాహశ్చా(తాపిశ స్యతే ॥ 

య, కడుకీతలము జడము స్న్స్థము కరము పులుసుగల పదార్ధములు సేపిం 

చుటవలన శ్రేష్టము (బకోవీంచి కఠినముగ తెల్లగ పచ్చగ గో సనాకొరముగ నుం 

డుమొలకల గలుగంజేయు తాకిన వవశమించుట మెటంయు-దుండుట పలువిధగో 

గములకు కౌరణంబుగ నుండుట మలము మాంసపు కొవ్వుతో సమానముగ ఆమయు 

_క్తముగ నీరులో నమానీముగ వెడలుట యీ లతృణములు గలది శేహర్శస్పని జెలి 

యవలయు దీనియందు రి సౌవమును జేయించుట సుఖకరము. మటియు దీనియం 

దు దపౌర్శ్భ ప్రమ న జలగలతో ర_క్ష|సౌావయను జేయించుటయే గాక జిళ్లేడుపాల 

'లేపనమును చాహకర్మను సణాజేయంట [పశ్వస్తంబు.. 

అర్భో'భేద లఅలలవితము, 

శ్లో! [పూద్వపాద్ యే] గుదద్యా రా త్స మడేేే జాయంతే పొం 

డురాంకురాః | లలితా సేవిశుష్యం తే మూలరోగన్య లయణ 

మ్! శ్రేస్మూర్గసామయంఖేదో వాన్యాన్లేపరసాయ నై | 

తౌ, సదమునకు పెఫెగమున మృదువైన తెల్లనిమొలకలు జనించివష్కిం 

దినిని లేపనరసాయనములచే వారింపం జేయవలయు, 

ద్వంద్వ (తిదోపార్శో లతణము, 

క్లో! (చూధవనిదానే] మిని లేద్వంద్వడం శ్రేయం నర్వరూపంత్రి 
దోపుజమ్ | న(నవం తేనభిద్యం తె స్నిగ్ధ పాండు త్యగాదయ ః| 

తా. 2 దోవలక్న్షణములు గలది ద్వంద్వజార్శస్సనియు వాతపిత శేవ్మల క్ష 

ఇయు కం భె (సావభేదనర హితం బే చ ర్మాదులు మెజయుచు పాండుర వస్త యాగ 

నుండిన (లీదో పార్ళస్సనియు తెలియవలయు, 

రకార్శో లతుణము, 

న్లో [భేహజక'ల్చే] రక్షోల్పణగు చజేకీలాఃవి కాకృలినమన్టి తా; 1 

కృంగాథై వోణితస్రావో హ్యాధోవాయుర్నన చృతి న 
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వాతేపి త్రకఫావ్యా[త ద్యంద్యజాశ్చ [తివోపజూః | 

ఢా ప చొ నో ర | లతు. తై పూర్యనర్ద్యా త్వా చికిత్సాన్ ణి తా సామ్ 

తౌ, గుదమున రక్తము (నవించుట మొలకలు పిత్తార్నలక్కణయు క్షంబులు 

గనుండుట వాతమఫోముఖముగ 'సంచరింపకుండుట వూర(ో క్ష వాత పిత్త శ్లేష్మ ద్వం 
ద్వ | తీదోషలక్షణఈు క్తంబుగ నుండుట ఈలకుణములుగలది ర కొర్శస్సని "తెలియ 

వలయు, దీనియందు కొములు సౌరశాయబుజలు మొదలగు వానిచే రక్తసావ 

మును జేయించుటయీకాక వాతపీత్త శ్లేష్మ ద్వంద్వ (తిదోపార్ళ చికిత్సలను స గా 

'జేయవల యు, 

అర్జ్నోరోగ సామాన్య లతణములు, 

న్లో! [చు తంతే శే] మాంసకీలానిగుదజా న్య రా ంసిమున యోవిదుః। 

తడ(నజంచసహాజం దోవజంసాన్ని పాతకమ్ 

సామాన్యలత.ణం తేషాం మల నంనోగ్ని ముంద తా | 

నిస్పార తావివర్ణి త్వం నకలామయనం భవ కః! 

తౌ, గసువమున మాంసపు మొలకలు జలించిన ఆర్నస్స ని మునులు వచిం చెద 

రు. అదిర క్షజ సహజ వాతేజ పీత్తేజ శైష్మజ సన్ని పాకే జములన 6 విధండాలు, 

అంధు మలము పల-నగ వెశలుట ఆగ్ని మాంగ్యము గలుసట సత్వము లేసం కుట శరీర 
ము వివర్గ్ణంబుసట 'సర్వగోనోత్ప ల్తికి కారణంబుగనుండుట అనునవి సాయాన్యలవే, 

వించు లు, 

న్లో [మతాంత చే] దోపషజం సాధ్యంశి స్టే. ద్వేతుపరిత్య్వ చేత్. i 

శా. అంతేకొదోపము వలన జనించిన అర్నస్సు ర కార్యస్సు సావ్యంటులు త్రి 

దో పార్శస్సు సహజార్శస్సు ఆసాధ్యంబులు, . 

అసాధ్యార్నోప (ద్రవములు, 

శ్లో! (బాహశే] హ_స్తపాదేముఖేనాశొశో భావృవణ యోర్లు బే! 
మా తార సా ఇచ సహా రి - | అల బ ఎవషాూలమో 0చ రస్ బ్రహ్మో జ్వ'ం రుచి 

రకాతిసారోరుక్కా_ర ిమర్మాంపమారయంతితేను॥ 

తా, చేతులు కాళ్ళు ముఖము నాభి వృషణములు సదముూ ఆనువానియూందు 

నాస్ర్రగలుగుట లోొమ్ము పార్శ (ములు శూలిం+చపబ మోహము వాంటి విప్పి జము 

అరుచి రకౌతీసారయా పీడ శరీరక్సశత్యయగల. నట యీ యుప“ వములుగల ఆ్ళో 

రొగులు మరిలఆము. బంగా 
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శ్లో! 'నహజాని(తివోషాణి మానిచాభ్యంత రాం వలిమ్ | 

జాయంలేర్సాంసినం[శిత తాన్య సోథ్యాని నిర్ది శేత్ I 

తా, జననకాలము మొదలు స్వాఘావికముగ గలిగియుండు అర్శస్సు (తిదో 

షార్ళస్సు లోనివళభులయందు జనించియుం కు ఆర్భస్సు ఆసాధ్యంబులు, 

క్లో హృ త్సార్శ వళూలం సమ్మోహళశ్ళర్చి రంగన్య రుద్జ్వరిః | 

తృష్టాగుదన్య పాకశ్చ నిహన్యుర్లుదజాూతురమ్ | 

తా, హృదయపార్శ శ్రమల యందు కూల యిం దియకునస్సులయంగు మో 

వాము వాంలి శరీరకూల జ్వరము చప్పి గుద వణయు యీ లతీణములతో గూడి 

యుండు మూలరోగి మృతి జెందు, 

శో తృష్నారోచకళూలా ర్త మతి(ప్పనృతశోణితమ్ | 

శోఫా సారననంయు ర్త మర్నాంసిమిపయంతిహి i 

తా, దప్పి అరుచి కూల కడురక్ష్మసావము శోఫ అతిసారమగల మూలరో 

గీమృ తి జెందు, 

అర్మోరోగ సుఖసాధ్య లశ్న్ణము, 

తో బాప్యూయాంతువతా జా తా న్యేక దోపోల్బ ణానిచ | 

తౌ, వెలపటి వళియందు జనించిన మాలరోగము యేకదోష (పకోపమువల 

నజనించిన మూలరోగము 1 సంవత్సర కాలము" గతించకం డెడి మాలరోగము సుఖ 

సాభ్యంబుల ని "తెలియవలయు, 

అర్మో రోగ కృచ్చ)సాధ్య లవణము, 

తో ద్వంద్వజానిద్వితీ కూయాం వభ” యాన్యా[శితానిచ | 
య 

హుః పరినంవత+ రా || కృ చ్చ /సాధ్యాని తాన్యాని తాన్యాహు పరినంవత్స ణి్చ 

తా, ద్వంద్వదోవము వలన జనించిన అర్శస్సు 2 వ వలియందు జనించిన 

అర్శస్సు సంవత్సర కౌలము గతించిన అర్భస్సు కష్టసాధ్యంబులని తెలియవనల 

యు, (మణియు వెలపట ద్విదోష్మపకోపమువలన జనించిన అర్భన్సు మణియు యే 

కదోవ (పకోపమువలన 2 వ వళియందు జనించిన ఆర్బస్సు కష్ట సాథ్యంబులు, ) 
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అర బలు న్న ఇ లి శ్లో మేథా )దివ్వుపివత్యుం తే యధాస్యంనాభిజాన్యపి | 

గండూప డాస్యరూపాణి జచ్చిలానిమృదూనిచ || 

తా, మవేఢ)ము నాసీక కర్ణములు మొదలగు వానియందు దోప. భేదమువలన 

అర్శస్సు (ఆంకరము) జనింపుచున్నదని ముందుగ జెప్పందగియున్నయది అత్తేజం 

గున నే నాభియందు 'సగా అర్భ్శస్సు జనించి ఆడ యొజ్ఞ ముఖముతో సమానము 

జశట మృదువుగ నుండు, 

వా తార్శస్సునకు అర్భంకుఠార రనము, 

శ్లో! [మాధవనిడాశే] కుద్ధసూతంప లై కంతు ద్విపలంశుడ్ధ గంధక్ష 

మ్ | మృతం తామం మృతంలోహం (ప త్యేకంచపల(త్రయ 

మ్ | శ్య్యూ)ూమణం లాంగలీదంతి చిిత్రకం * వీలుకంతథా | 

(ప్రత్యేకం ద్విపలంయోజ్యం యవయారంచటంకణమ్ | 

ఉభేపంచప లే యో జ్య సె ంధవపలపంచకమ్ |, 

దా్యాతింశత్పల గోమూత్రం స్నుహీ థీరంచతత్సమమ్ || 

జ్ ఇ ౨ { మృద్వగ్నినావచే త్పమ్యు వాలం యావత్తు పిండితే 

మ్ | నూపద్వయంసదాఖా దే (డసోహ్యర్భ ఃకుఠార కః . 

తౌ, కుద్ధి జేసిన రసము 1 పలము శుద్ధి చేసిన గంధకము 2 పలములు తామ 

భస్మము లోహాభ సము యిని డినుసుకు తి పలయులు (తికటుకములు చెన్న చర్ల గడ్డ 

“నేలదంతి చితమాలము.. దొండ లేక పుమ్మ_రమాలయు యిది దినుసుకు “రెం జేన్ 

పలములు యవతారము టంకణశకూరము యిని న్ పలములు సెంథవలవణము శ్ ఫలము 

లు యిటుల వీనినెల్ల ఖల్వములోనునిచి స్తూరి చూర్ల యు జేసి గోమయూా తము 82 పలము 

లు బొంత చెముడుపాలు వెప పల యులుగ లిపి మృద్యన్నితో ముద్దయగువరకొ బాగుగ 

వండి 2 మాషములయెత్తు ను యెల్ల పుడు సేవింపుచుండిన మూలరోగము హరించు. 

న్లో వచాహింగువిళంగాని సె ౦ధవంజీర నాగం 8 | 
యా యా 

మరీచ ంపిప్పలీకుష్టం వథ్యాచ హ్న న్రజ.మోాద కమ్ | 

ఈ పుష్కరంత థా { మృద్వగ్ని నా పచేత్సక్యం యావత్తేచ్చసుపిండితము, 
నల్ల ౫ 
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(క్రమో_త్తరగుణంచూర్లం సర్వేషాం దిగుణంగుడమ్ | 

అతంముదజల వాంను విబేదా తార్భపాకొజయేజ్ | దడదడ ఏ ప 
తౌ, వస 1 భాగము యింగువ 2 భాగములు వాయువిడంగములు 8 భాగ 

ములు సె౦ంధవలవణము 4 ఛాగములుజీలకజ్త 5 భాగములు శొంకి 6 భాగములుమి 

రియాలు 7 భాగములు పిప్పళ్ళు ర భాగములు చంగల్వకోస్తు 9 భాగములు కర 

కాకు 10 భాగములు చి తయాలము 11 భాగముంఎం వోముము 12 భాగములు 

యిటుల వీని నెల్ల చూర్లము జేనీ దీనికిచెండింతలు జెల్ల ముగ లిపీ మర్గించి అక్న[పమా 

ఇమును భకీంచి వెంబడిగ “పెసరనీరును (తాగిన వాశార్శస్సువారించు, 

పిళార్శస్పునకు రాజవల్ల భ్ వనము, 

న్లో లోవాభన్థృవిళంగాని (తిఫలానిశిలాజతు | 

తూ ణంపిప్పలీమూలం చన్యంకృన్లతిలాస్పమమ్ | 
లోహన్యత్రిగుణంవహ్ని ర్లోహాద్యల్లాతకీతధా | 
చాతుక్తాతంచల హూంతం నర్భన్య డి్భగుణంగుడమ్ | 

క్ష ంభుక్వానిసాంత్యాశు హ్యార్మోముందాగ్ని పాంశుకమ్ | 

శ్యానంభగందరంకానం శ్యయభుంచవినాశయుత్ | 

తా, లోహాభస్మృము వాయు ని డంగములు (తీఫలములు శుద్ధి జేసీన శిలాజిత్తు 

(తీకటుకములు “మోడి చెవ్యయు నల్ల నువ్వులు యివి దినుసుకొకొ్కొ_కఫాగము చిత 

మూలము త భాగములు శుద్ధి చేసిన జీడివిత్తులు 8 భాగ ములుయేలగులు లవ౦ంగములు 

ఆకుష్మత్రిక నాగశేసరలు యివి దినుసుకొకొ[ కభాగము యిటుల వీనినెల్ల చూ 

ర్ట యు జేసీ దీనికి గెండింతేలు జెల్ల ముగ లిపి కర్చ(సమాణమయునుశీమాసములవర కు సేవిం 

పృుచుండిన పిత్తార్శస్సు అన్ని మాంద్యము పాంగడువు శ్వాసము ఛ గండరము కెసము 

వాసు వీనిని హూరింపంజేయు. - 

సానూన్య చికిత్స, 

నో [రనర త్నాక శే] సూరణం కాసనమర్షంచ శ్రి గువార్తాక వాలు 

కమ్ ః సుపక్ళం యోజ యేచ్చాక 0 వధ్యంగోధూమ తందుల 

మ్ | కుసుంభమృదుషశ్రాణి బ్యోరనా శేనపేమయేత్. | 
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భ్ త యుచ్భాకవచ్చా.తె స్ న్యయవు న్నిరన నృథా | 

నిష్క_ (త్రయం తేయంనిత్యం గుంజంవానందశై రనమ్ | 

తా, కందగడ్డ తీటకనీంద మునగ వంకాయ కూతురుబుడము వీనిని పక్యముగ 

వండి భుజింపవలయు, వశ్యము నొధుమలను బియ్యపువంటకము శైుజింపవలయు, 

మజీయు శతేతకునుంబ చిసళ్ళ నుక లిగోనూరిశా కయువలె నే భకీంపవలయు మజీయు 

8 నిష్కు_ములయెత్తు 'స్వయమగ్ని రసము గాని లేక గురిగింజయొత్తు అనందశ్షై రవము 

నుగాని (పత్యహా ము సేవింపవల యు, 

వో కాకతుండీంద్రనారు శో శైవ దాళ్యాశ్చ వీజకమ్ | 

నగుడంగుద బేపేన మూలరోగ సారంపరమ్ | 

తౌ "పెద్దగరిజ వేరు సాపర డావరడంగివితులు బలము వీనిని నూరి గుదము 
వాయి యగ 

నంభు లేపనమును మాలకు జారిందు, 

నూరణాది లేపము, 

న్లో సూరణంరజనీవహ్న్న టంకణంగుడమిశితమ్ | 

పిస్టారర నాళ కై రేవో హంత్య ర్భాంసిముసోంత్యకి || 

తొ, కంవ పవపు చ్మిక్రమాలగు వెలిగారము బెల్లము వీనిని కలితోనూరి లేప 
నము జేసిన (తీదోసార్చసు 

~~ బి 
న్ 

మొనలగస బలిషములి న అర్యసు*లు సారించు, 
అ“ ee భణ 

నింభాది  చేషమము, 

న్లో నింబాధ్య స్థన ప|కాణాం లేపోచుర్నాముశాశ నః I 

ఆరనా వేనవాహాన్యా త్పగుడాశటుతుంబి కా! 

తా, చేసాకు శావింయాకు వీనిని భూరి చేపనముజేనీనను లేక చేగుసారాను 
"జెల్లము పీనిన్ని కలితో నూరి లేపనము జేసీనను మాలవ్యాధి శాకించు, 

స్నుహ్యాది జేపము. 

- న్లో! న్నుస్యాన్ని లాంగలీదంకి మూ లై న్లేపోర్శపాంహితః | 

కా, బొంత జెముడుపాలు-వితమాలము నెన్న చర్గ౫డ్ల వంతి'జేరు వీనిని నూరి 
వవూలరోగమునందు లేపనము జేయుట హీరకరంబు, 



అక్నోరోగనిదాన లవణ చికి త్సాదయ:. 641 

అర్మా_ది లేపనము, 

న్లో ! అర్మ_ం పయస్సుథా కాండం కటుకా లాబువల్ల వా! | 

కరలకేబ$న్హ మూలేణ లేపనం (కేసఘ్టమర్శసామ్ | 

తా, జిళ్లేడుపాలు జెముడుపాలు కటుకరోహిణి చేకుసార చిగుళ్ళు (కోగడు 

విత్తులు వీనిని మేకమ్మాతముతోోనూరి మాలగోగమునందు. లేపనముజేయుట కడు 

(ోప్టకరంబు, 

న్య(గోధషత 'లేవము, 

న్లో దగ్ధ్వాన్య గోధష కాణి తై లేన సహలేపయేత్ | 

తా, మజ్టియాకుల శాల్చి బూడిదజేనీ నూ నెతోమ్డి ంచి చేపనముజేసిన మూల 

దోగము హరించు, 

"దేవచాళ్యాది చేపము. 

EAM (శారీర) "దేవా దాల్యాశ్చ బీ కాని పసైంధవేన సుచూర్ణితమ్ | 

ఆరనాలేన లేపోయం మూలరోగ నివృ త్తయే!। 

తా, డానరడంగివిత్తులు సె ంభవలవణయు వీనిని కలిలోనూరి లేపనము జేనీన 

మూలరోగము హశీంచు, 

(తికోషార్శస్సునకు వై (కాంకాఖ్య రనము, 

న్లో (రనర త్నాక శే] మృతసూ తాభ) వై (కాంత కాంతతా(మం 

సమంనమమ్ 1 నర్వతు ల్యేనగంభేన మర్యంభల్గాతకాన్వితమ్ | 

దినై*కంతద్ద)వై_ శేవ వటీంకు ర్యాద్ద్విగుంజ కాము | భతయీ 

ద్దుదజా౯ హంతి దర్రంద్యజంచ'త్రివదోపుజమ్ : (వత్వష్టమునలీ 

వహ్ని భాగాఃకుస్థన్యపోడశ | విప్పలీపిప్పలి వూలంతీ. పేదా 
గద్వయంద్యయమ్ ! చతువ్మంతు విడంగస్య మరిచం కటు 

శుంఠికా | (బహ దండిత శెచైకం చూన్ని తెంద్విగుణంగుడమ్ 

కర్రాంశం భతుయేచ్చానుహ్యర్శో రోగ (ప్రణా ంతేయె। చై (కాం 

తాఖ్య్యా రసోనామ సాధ్యా సాథ్యార్శ తాంతరో? 

21 
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లౌ రసభ్స్ముము అ భకభస్మయు టి (ెాంతథ సము 'కాంధ్రభస్మృము తామ 

స్థయు వీనిని సమ భాగములుగ ఖల్యములోనుని ది వీని కిసమముగ శుద్ధి జేసిన గంధక 

'చూర్భయ శుద్ధిచేసిన జీడిగింజలచూర్షము గలివి జీడివిత్తుల తే లముతో ] దినముమర్షిం 

చి 2 గురిగింజలంత మా (తేలు జేసీ యందొక దానిని చేల తౌటిగడ్డలు 8 భాగములు చి 

(కయాలము ర భాగములు చంగల్యకోస్తు 16 ఛాగములు పిప్పళ్ళు మోడి ౧౦జేసి 

భాగములు వాయువిడంగములు 4 భాగములు మిరియాలు చేదుబీరకొం8 (బద్మాదం 

డీ యివి దినుసుకొకొ్కొా_కభాగము యిటుల వీనినెల్లచూర్లముజేసి దీనికి రెండింతలు 

శెల్లముగలిపి కర [వమాణానుపానముతో శేవించిన అర్భస్సుద్వం న్వార్శస్సు |త్రీదో 

పార్శస్సు సా ధ్యాసా ధ్యార్శ స్ఫులు హకించు, 

అ|భక హరీతకి, 

/ న్లో [(నూధవనిదా నే] మృతాభ )క పలంవింళే న్న తీలోహన్య 

పంచకమ్ | గంధకన్య పలంపంచ |క్రిభిర్ది గగుణమాతీ కమ్ 

పథ్యాశ తపలంయోజ్యం ధా |త్రీపలశతద్యయమ్ | సర్వమేకత్ర 
. తచ్పూూర్ణ ంజంబీరై ర్భావ దే-ద్ధినమ్! భృంగీఫ్రనర్న వా(దావై ః 

* కుమారై ర్లుడనంయుతెః | భల్లాతవహ్నిక్'రంమైర్డ సీ 

శుండీతులాంగలీ | యీరిణీజలకుంబీ జప త్యేకం (వ త్యే హందమై ః 

భావయే స్టర్ట యేదిళ్ధం మథ్యాజ్యాఫ్యాం విలోలయ్త్ |! 

స్నిగ్ధ భాండే స్థితంఖా దే న్నిత్యం నిష్క_ద్వయంద్యయమ్ | 

సిద్ధ శాబ రయోగోయం (త్రివోపార్మాం సినాశ యేల్ ॥ 

రౌ, ఆభకభస్మ్యము 20 పలములూ లోహభస్మము క్ పలములు శుద్ధి చేీన 

గంధకము 5 పలములు స్వర్హమా కీయ ఛీ౦ సలములు కరక శెరడు 100 పలములు 

వుసిరి కెపప్పు 200 పలములు బిటుల వీనిశెల్ల చూర్ణముజేసి నిమ్మపండ్లరసముతో 
1 దినము భావన కేసీ. యోండించి పిదప అఉంటగలగర గలిజేరు కలబంద 'బెల్లయు జీడి 

పలుకులు _చి క్రమాలము గోరింట హా_స్టీపండి (యేనుగాపిప్పళ్ళు) చన్న చర్ల గడ్డ తవ 
తీర (అడవిబ_8పాలు) చేదానుగ అనువాని రసములలో (పతిడానిచే వొకొ్క్కాకది 

నము మర్షించి భావనకేనీ తేనె నెయ్యిగలిపి నేతితోవాగన కుండతో బెట్టి |పతీదిన 

+ పాకాళగరుడాకులై 111 దూసరితీగా “నీలతం గదు, 



అర్భారోగనిదాన లవణ చికి త్సాదయః, 643 

ము 2 నిష్క_ములయెత్తును సేవింపుచుండిన (తిచోపార్శస్సు హూరించు. ఈహోగయు 

నీద్ధ కా బరని చే జెప్పంబడిమొ. 

రొోస్టరోగయులకు నూరణ వటకములు, 

శ్లో! పలానిపంచపథ్యాయా:ః పలంమరిచకంతథా 1 విప్పలీపిప్పలీ 
మూల చవ్య చితక నాగరమ్ | పలవృద్ధి క్ర మేణై న యవయారం 
పల్మత్రయమ్।! సూర ణన్యవలాన్యష్టాత భాభల్లాతేకన్య చ | గుడే 

నగుళి కాంకుర్యా దతశుమా|త్రపమాణశామ్ | సాభథ్నీతాహ 

రత్యర్శ శ్వాముత[శకాను పానతః। కాంకాయ నేనకధితం శ్ర 

తారాగ్ని భీరుణః || 

తౌ, కరక బెరడు 5 పలబిులు మిరియాలు 1 పలము విప ్పళ్ళు 1 పలమ్మ 

మోడి 2 పలములు ₹ శెవ్యము 8 పలములు చిత్రమూలము శ్వ పబములు నొంకిస్ పళ 
ములు యవయారము తీ పలములు కం: చగడ్డ తి పలములు కుద్ధి జేసీన జీడిగెంజలు కై పల 

ములు యిటుల వీని చెల్ల దంచిచూర్లము జేనీ బెల్ల ముగలిపి లకి” అమపమౌాణము 

మాాత్రలుజేసీ పుల్ల నిధల్లతో 1 సంవత్సెరము కరమ “ వేవింపుచుండివ అర్శోరోగము 

వారించు, ఈ యోగమును కౌంకాయమడనువాడు క స్ర్రతారాగ్ని కర్మలకు భయప 
దువారి నిమిత్త మెవచిం వె, 
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న్లో (సూత్రస్థా నే] భల్లాతకచతుష్షుష్టి పలందుద్ధంచ తత్సమమ్ | 

దుగ్గా చ్చతుర్ణుణంవారి పాచ్యం దుగ్ధావ చేషకన్! దుగ్గతుల్యం 

మృతం యోణ్యం ఘృత పాదంసితాంతీ సేత్ | మభథుధా శ్రీ 

సిళాతుల్యం సితార్ల మభయారజః | వమృతలోహం గుడూ 
జ జ ద యిక ఉద ఇ చ్యాశ్చ (ప్రల్యేకమభయార్ధ కమ్ | వీపేక్సి ఇ గమ కేనర్వ్యం 

ధాన్యరాశే ని వేశ యత్. | సవ్యాహాోదుద్ద ్రలేంతత్తు ఖాచేన్ని 

ప్క_[తయం[త్రయమ్ | భల్లాతకామృతంనామ హాంతిర క్తార్శ 

సాంకిల | మోరతీక్ష్యం నభో క్తన్యం తెలా భ్యంగంచ వర్జయేత్ | 

శా, 64 పలముల శుద్ధి చేసిన జీడిగింజలలో 64 పలముల సాలు 256 పలముల 

సీళ్ళుబోని పాలుమిగులునటుల కౌచి ఆపాలకు సమముగ చెయ్యి నేతి! 4 వ భాగము 

పంచదార పంచదారయెత్తు తేనె వుసిరికపస్య పంచదార శ్తై భాగము కరక్కాయల 

పాడి కరకపొడి శే భాగము లోహభస్థుయు లోహాభస్ముయనకు సమము దీప్పతీగా 

చూర్లము గలిపి చేతీతో మాగినకుండలోరునిచి ధాన్యరాశిలో 7 దినంబులిడి మా 

జేసి నిష్క_లయెత్తును సేవింపుచుండిన రక్తార్శస్సు హరించు. డీనిసేవన కౌలంబున 
వుప్పు తప్నాదవ్యము _తెలాభ్యంజనము అనువానిని వక్టింపవలయు, (రక్తార్శస్సు 

హరించుటకై యోగరాజగుగులమును నగా సేవింపవల యు) 
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తా, క్షయము ఆర స్సు శూల గుల్మ ముగల వారలు తత్తదోంనోకొపధముల 

4 మాసముల వజకు శీవింప వలయు పై జెప్పబడిన కౌహభయులవలన అర్భో రోగము 

మానకుండిన మాడయెత్తు గారీపాహోణయును కమి కెడు మం చివేపకొనలను వుదకము 

తో 4 రూములునూరి రి దినములు పట్టించి అగ్నియంధుకాచిన అర్భస్సులు ఊడి 
పడును పిడప వేపాకు నుడికించి కట్టిన ('వణముమౌనును, 

జార్పాపూణ లేపఘము, 

న్లో; గారీపాపాళై కకర్ష ౦ స్నుహీకాండేవినివీ-పేత్ | 

పాచయేత్పుట పా శేన తతజద్దృత్వ్సయత్నతః | 

శేవాచిసీచకుస్థంచ కల్కీ_కృత్వ(త్రయంసనుమ్ | 

లేపయే త్రేనచా ర్భాంసి నివార్యం తేననంశయః || 

తా, జెముడు కాడల యందొక కర్ణ (పమాణముగారీపాపాణమునుని చి ఇ పుట 

పాకముతో పక్షము జేసీ పిదప దానితోడ శేవల్చిన్ని చంగల్వకోన్హు సన్న రాస్నము 
అనువానిని సమభాగములుగ జేర్చి మర్తించి కల్కుము జేని శేపనముజేనీన మూల రోగము 

నిస్పంళయముగ హరించు, 

అర్భరోగహర ధూపము, 

(చర శే] అర్క_సమూూలంశే మోషత్రం నృశే శాన్పర్పళకం చుకః | 

మార్దాలచర రసాజ్యంచ గు చేధూపోర్భ సాహీతః || 

తా, జీ ల్లేడు వేళ్ళు జమ్మియాకు మమణజుని వెంటుకలు నాంసబాముకుబుసము 

పిల్లి చర్మము వినిని చూర్ణ ముచే నీ చేలీలోదడిపి 40 దినములు ఆననమున పొగావేనస్వీ 

అర్భో రో? ములు హరించు మజియు యెండిన 7 పందికొత్కు_లచర్మము సో అడు 

మంచీ వేపవిత్తులు తులము తౌళకము వీనిని చూర్లము జేసి "కొనుగ కొయిల గాలి నిప్పు 

చేని దానిపై యీ చూర్షముకువై చి 7 దినములు శేప్రుమాపు ఆననమున జాగ వేయు 

* పుటపాకమన ---పచ్చి వనస్పతు అనువం చి ముద దేసీ దానిని” సముడు మతి 
యు జల్లే యీ 

చే చేడు మొదలగువానిని యాకులలో దేనిచేసె ననుజుట్టి లె అంగుళముల (వమాణం బె 

నను అంగుళపమూణం బె నను మన్ను లేపనము జేనీ యిది యెజగనగువరకు వీడకలపు 

టంబున నునిచి పీదప చానినుంబుండిదీనీ చెమంటేని ఆకులను నూజదినీ లోపలిము 

ద్దు విసికి దన యును దీనికొనురుయు, 
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చుండిన ఆగ్యోనోగములుమౌనును, పిదప గచ్చకొనల నాముదముతో డికి వెచ్చకే 

వి శేపృుమాపు ఊఆసనమున కట్టుగట్టవలయు మణియం నాననమున పసష్ట నీళ్ల తోేగాడు 

గు చుండవల ము, “చేల ఇాలైమెడియాకు రసములో మిరియ పుచూర్ల యు ఆవునెయ్యిగలిపి 

(తౌగవలయు చప్పిడి యన్న ము ఆవుపాలు వీనిని పధ్యమునం జుని చికొనవల యు 

మజియు, పండిపురీషమునుపొగ వేసీన అకోగోగము వాకించు, 

కపిత? ది యాగము, 

న్లో! క పిళ్ళ వల్వమజ్ఞాశ్ళ కంకీసై ంధవకంనవుక్ | 

జబ్ శ్తకోాఇచార్మాంసీ (పవాహం(గవాణీంజయెణత్ || 

"లా, వెలగ గుజ్జు మా రెడుగుజ్ఞు నొంఖి సెంధవలవణము కొనిని నమ భాగములు 

౫ చలతోనూరి సేవించిన అర్భస్సు ఆదీ సారము గహాణి హరించు. 
య 

మూలరోగమునందు పథ్యము, 

శ్లో! కతకకందపటోలపునర్నవం త క్రమాజ్యనవసీతరామరమ్ | 

మరి చకంనుర డారుఫలంతథా పటుబ్బ హతిద్యయ జీవనివచా | 

సమిసినవ్యము మంబరవా స్తుకం ఇతిహితంగుదకీలగ 'దేషుచ | 

తా, ఇంచుపుకెయ కందగడ్డ పొట్లకాయ ౫ లిజేరుకూర ఆవుచల్ల ఆవునె 

య్యి అవ్చువెన్న యిం్శసవ మిరియాలు “జన దారుకా యలు సెంధవలవణము చిన్నము 

లక కౌయలు ెద్దములక కెయ మనుపాలకూర వస చేతలానికూర లేత మేడికాయ 

చిబ్రితార యిని ఆగోగోగమునందు పథ్యాకరంబులు, 

మూలరోగ్గమునం దపధ్యము. 

నో వింకాలమాపపీణ్యా క తదమ తా లిళితలమ్ | 
న్్, 

ఆలాాబూవా రకంబే వ పిష్ట్రీ బిల ముపోదకీ | 
a లు 

హాూనాా+ంబునూపమాం౦నసాని క అనంకుక్కుటాననమ్ | 

అశ్వాద్యాక్ హణంస్నాన మపథ్యంపా)హురర్భ సామ్ ! 

తా. చారకంవ మనప్పష్పు తెలికసీండి పెజుగు మత్స్యిములు కడుశీతకర. 
ల 

(ద్రవ్యములు అనుగ ఫువొ చ వంకౌయ పిండివంసుకము మాోేడుకెయా బచ్బలి్కూర 
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కీతోదకము ప పప్పు మొంసము కకినప పదార్థ ములు గొంతుగూర్చుండుట గజ్జము మొద 
లగువాని క్కు ట స్నానము యిది ఆర్ఫోగోగము నందపథ్యుకరం బులు, 

, * ఉవదంశ రోగ నిజానము,. 

(నిత్వనాధీయే] హస్తాభిఘా తాన్న ఖదంతఘాతాదధావవా[ద 
త్వతినే సవనాదడ్యా | యోని ప్రదోపాచ్చభనంతిశి శ్నే పంచోప 

దంశావివిధాపచానై 8 | 

తా, చేతులలో బిసుకుట నోళ్ళ తోీగిచుట దంతములతో కొరువట యీ మొద 
లగువానియొక్క యభిఘాతమువలన సుర తానంతరము మేధమునుగడుగకవు కేక్షీం 
చుట కడుమెధునయగేయుట యోనివోషము చకారమువలన దుర్తంధక నల యుద 

క్రమతోకడుసట యిీికొరణములవలన శిక్నమున ఫ్ విధము లై నవుపదంశరోగములు 

జనించు, 

న్లో! [మతాంతర] శేపోపర్యుపడంక స్సా ప్ర్చ్సే చపం? చవిధన్స లే?! 

న _నృబ్దమేఢో)కిరుగ్యా తాః క్పిక్తాదక్వాతిదానావా౯ | 

క ఛా త్కా-రిన్యక ంతూనా౯ా ర _కజఃకి వలత్షణః | 

సర్వలింగ స్రీ దోపాఖ్య స్పతులింగవినాశ కః! 

తౌ, మ ఢయమోద వాత బీ పిత్త శ్రేష్మ రక్త (తీదోపజు ములన స విధములైన 

యుపదంళరోగములు జనించు, అందు భాతోపదంశ మన మేడ్రము (మౌనుపడికడు 
నొవి ఏతోగాడియుండు “పెతోోసదంశముల మే కము యెజ్డనై మంటలతోగూడి 

యుండు 'శ్రేమ్మోపదంళమున మే థముకఠినమై భుగవశ్ వేదా డియుండు రకోసదంశము 

మైత్యోపదంళ లక్షణయు _క్షంబుగ నుండు (పెదోపోప చంతమన మేథయునళించు, 

(యిడి అసాధ్యము.) 

వాతో పదంన లక్ణము, 

సతోదభేద స్పురణై కృకృషై స్ప్పోకై ర్వ్యువస్యే త్పవ 

నోవదంశమ్! 

ఇ వుపదంశమన---కొ రుకుజావ్యము, 
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ణా, మే ఢమున నల్ల నికురుపులు జనించు నూదులతొ బొడుచునటుల వేదన 

పగుళ్ళు చలనము అనునవి గలిగయుండిన జాతో పవంశమని చెలియవలయు, 

శె పి త్రరకోపదంశ లతు.ణములు, 

న్లో! పితె రృహుశేదయు కే న్నదాయా జి తేనరకాల్పిశితావబాసై 8| 
య ర 2) cn గ న pee కా ఎని ర 

తా, పసపువర్ణముగల కురుపులు జనించి కడు[సావము మంటలు ౫ లిగియుం 

డిన పీతోపదంశమని యు మౌంసమువంటియెజ్లని కురుపులు జనిం-చిన రకో పదంశమ 

నియు చలి.శువలయు; 

కఫావదంశ లతుణము, 

న్లో సకండురై క(ోధయుకతె రృసాద్భిళ్ళుక్లై రన సా)వయుశై ః 

క ఫేన! 

తా, దురద నాఫు అనువానినోడంగూడి తెల్ల నివర్ణయముగల సెద్దకురుపులవలన 

వ్యా_పంచై గట్టిగ -వీమును శార్నుచుండిన కఫోపదంళమని చెలియవలయు, 

నన్ని పాతో పదంన  లతణము, 

న్లో! నానావిధ సా)పరుజోపపన్న మసాధ్య మా హు(్ర్రైమలోప 

దంశమ్!! 

తా, పలువిథ్శ్మసాన వేదనలంగలది నన్ని పాతోపదంశమని చెలియవలయు, 

యిది అసాధ్యము, 

అసావో్యోపదంశ లక్షణము, 
+ 

న్లో॥ విశీర్ల ర్స మాంసంకృమిభిః(ప్రదద్ధంయుప్కాన ఇషం పరివర్జ యత్తు! 

తా, ళినై వెట్యమె నమౌ౦'నముగల వుపదంళర్ గని (కములవలన 'మ్నేథము భతీం 

పబడి వృషణములుమ్మాకేము శేషించియుండు పబెంళారోగిని వైద్యుడు వర్ణింప 

వలయు 

న్లో॥ నంజాతమా। తేనకరోతి మూఢ; (క్రయాంనర్ యో యోవిషయే 

(వన క్తః | కాలేనశోధకిమిదాహపానై ర్విలీర్ల కిక్నో మియ'కే 

న తేన॥ 
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తా. వుపడంశరోగము జనించిన తోడ నే చికిత్సం జేసికొనక విషయాస 

కుడి యుండు మూర వురుషునియొక్క_ మే(థముకొంత కాలమునకు పిదపవాపు పురు 

గులు తాపము సాకము అనువానితోడంగూడి శిథిలంబగు దానివలన ఆయుపదంళ 

రోగిన్ఫుతీజెందు, 

తింగన ఓ లతుగణాము, 

న్లో॥ అంకురై రివనంఘాతై రుపప్యసరినంస్థి తో ః 8 (కమేణజాయ 

తేవ్తి స్తామ్రుచూాడశిఖోపమా | కోశ స్యాభ్యంతలేనంధా 
సర్వనంధ్గ తాపివా | లింగవ_ర్రిరితిఖ్యా తా లింగార్నఇలివా 

పే | కుళుతాకృతయ; కేచి ల్కేచిత్సదదళోపమాః। మేఢ థ 2) lan 

సంధా నృణాంశేచి త్కే_చిత్సర్య్వా[శ్రయాసన్ఫృతాః | సుజా 
దాహార్తిబహుళా _స్హృమ్టాతోదసమనితాః | (సృ్రణాంపుం 
పాంచ జాయంతే హుషిపదం శా స్పుదారుణాః॥ 

తా, మేేథరు పె మొంనసపుమొలక లొాకదానికె 1] టి జనించి కోడీిజిట్టు 
లాలా 

వలె వర్తిగనై వృషణములకు భాకేనగాని లేక సర్వసగథులయందు గాని జనింపు చు 

న్న యవి, ఈరోగమును లింగవర్హియనియు కొందరు లింగార్భమనియు విం చెదరు 

అందు కొన్ని వులవలతో ఫమౌనఘుగ కొన్ని తామర దళముకో సమౌ నముగకొ 
న్ని మ థసంఛుల యందు గాని మజికొ న్ని సర్వళరీరమునందు గాని జనించి (తీదోము.__ 

జన్యంబుగ నుండుటచే మిక్కు_టయుగ -వేనన తాపము క డువ్డ దప్పి నూదులతో 

బెడుచునటుల వేదన అనువానితోడం/నాడి యుండు మటియు (తిదోషజన్యం 2 

దారుణముగనుండు న్రీయు పడంశము య్రీ ప్రరుమల కిరువురికి జనించుటగలదు, 

ఉపదంశమునకు (పతి(క్రియ, 

ల్ల న్ని గ్య సిన్న శరీరన్య మేఢ?మవభ్య సిరావ్యధః | 

జలూ కాపాతనంవా న్యా దూస్చ్వాధక్, గధ నంతథా | 

సద్యోహీ హృతదోపస్య,. రుక్చోఫా వుపళోమ్యత।ః | 

పాకోరత్యుః [పయ ల్నేన శిళ్నతయయ న్రవోహీన[ -- --- --. 

తా, నర్వాంగముల చమురు బట్టించి కాచి చే్యఢమధ్యము ననుండు వీరసు జే 

ఇంచుటనలన గాని లేక జలగలవలన గాని రక్తమును (సవింపంజేసీ పిదప వమన విశే 
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చనంబుల శీొసంగిన దోషము నివర్తించి తతుణమున రుకో్ళోఢలు హరించు. మటీ 

యు నీరావ్యభవల న గాని జలగలవలన గాని గలిగిన [వణమును (సయత్నపవూర్వక 

ముగ మాన్సకలయు తల్ళోపంబున మే కయ నశించు, 

రీంగరోగ చికిత్స, 

న్లో పక్యంవిపాట్యమతినూ ౯ (వణవత్సముపాచశేణ్ || 

తా, వుపడంళము పక్యం బై నపిదప మేఢోమునందలీ దుర్మాంసమును చివ్వి 

(వణమువలె నే బుద్ధి మంతుడగువాడు చికిత్స జేయావల యు, 

లింగదోగవార చేవనములు, 

స్లో మహాశంఖంజలై పిస్ట్వా తేనలింగం[ప్రలేపయేళత్ 1 లింగరోగం 

నిహన్వ్యాశు తేపోయం వ్యాధినాశ కః ! కుష్పంపూగం వచా 

తోయె స్సారం వాఖాథిరోల్టితేమ | జరైర్థ ఎపి పవేపో 

యంలిజ్ఞరగోగ పహారఃపరమ్ | యళ యే _్రి)ఫలాక్యాథై 

పకర్పంలింగం పునఃపునః |! తచ్చూర్ల లేపమా(క్రేణ చాంకు 
రంచ జయేద్దు)వమ్ ॥ _____. 

౫౮ తౌ, "పెద్దకంఖము నుదకయుతో సౌది లీంగయునంచు లేపనము చేనీన లీంగకో 

నము శీ ఘుముగ నశించులేక చంగల్వకోన్లు పోకచెక్క_ వస వీనినిగాని కౌచును 

౧8 నీళ్ల ఛోనూరి లింగయుమోద లేపవమువేనీన లింగరోగము హరించు లేక వాపు 

పక్ళయెన పీవప |త్రీఫల కపషాయముతో లింగముగు పలుమౌరుగడిగిన లింగముయొ 

క్క వాపు హరించు, లేక తిఫలముల గాల్చి మనిజేనీ దావిని పట్టించిన మేడకు 

నందలి అఆంకుళకములు నిశ్చాయముగ హరించు, 

తో నగ౧ధక ఘృతె శ్రేష్యం పకర్టంలింగం సుఖావవామ్ |! 

నింబఎ ఖదిరమంజిపు చూర్షంవా లేపయేజ్ఞ యేల్ | 
పటోదుంబవ మశ్వత్ధేం చూతజంబూత(చం నమమ్ | 
జలరైః క్యాధ్యంచ తెనైన మోళయే ల్లీంగపాకనుత్ | 

తౌ, గంధకమును నేతితోవండి పక్ళమెన లింగముసె లేపనము జేవీననులేక 

వేపాకు చండ్రశెక్కు_ మం జిఫ్టి వీనిదూర్లమును లేపనము జేనీనను లేక మల్టి మేడి 

రావి మామిడి సేచేడు ఆనువాని చాౌక్కల సమభాగములుగ చూర్ష్మము జేనీ యుదక్ష 

ముబోనీ కషాయముకొచి చానిచేలింగనును గడుగుచుండినను లింగసాకముపహారించు 
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న్లో! కుమారీ రననంపిష్టం జీరకం లేపయేచ్చరుక్ ! 
యల a క్ల తను న్స్ | తేనదాహశ్చ పాకశ్చ శాంతిమాష్నోతి నిశ్చితమ్! 

శా, కలబందరసముతో తెల్ల జీల కట్ట నునూరి లేసనముజేసిన లింగనోగము 

లింగతోగము నందలి నొప్పి మంట పాకము నిక్సాయముగ శమించు, 

కంచార విందకో ఘృతము, 

న్లో మృణాళం పద్భ బిజాని నాళంపదుంచ శేనరమ్ | 

నర్యంన_ప్ల పలంకు ర్యా _త్రి)ంశత్సలంచ గోఘృతమ్ | 

ఘృతా చృచుర్లుణంవ్షీ రం ఘృత శేహం వివాచయీత్ | 

- పాకాంనే చూర్ల మేపాంచ వపా తదవ తార త్ | 

పాయ మేల్లి ంగరోగభ్నుం ఘృతం పంచారవిందకమ్. | 

తా, అవునెయ్యి 80 పలములు ఆవుపాలు 120 పలములు వీనిని గలిపి నెయ్యి 

శేషించు నటుల కొచి పౌకౌంతయున తామరగడ్డలు తామర విత్తులు తామరకూండ్తు 

డానిఫువ్వులు దాని శేసరములు అన ల్ దినుసులు 7 పలములు |గహీంచి చూర్షముజేసి 

వేచి దించుకొని సేవింపుచుండిన లింగరోగము హరించు, 

శ్లో! [మూధవనిదా నే) తుళ్గం * కై రికకాశీసం శిలాతాళంరసాం 
ల వ్ర వా వ అన్న అభ జనమ్ । సౌరాష్ట్ర) సే ంథవంటై లాం 1 లోధ కం "రేణువుప్పు 

కమ్ | పిష్ట్వా మెదేణనం యోజ్య చేపోబింగరుజాపహాః॥ 

తొ, మెలుతు త్రయు కౌవిరాయి అన్న భేది శిలాజిత్తు తాళకము రసాంజనము 

తొవరిమన్ను సైంధవలవణము యేలకులం లొద్దుగ చెక్క. శేణుకలు వీనిని సమభాగ 

ములుగ |గొహీంచి చూర్షము జేని తేనెలోగలిపి లేపనముజేనీన లింగపీడ వారించు, 

న్లో! తిలకల్క_ం మ దయుతేం లేపోలింగ రుజావహాః | 

తా. నువ్వుల కల్కాములో లే నెగలివీ లేపనము జేనీనలింగ రోగము సారిం చు, 

సర్వ వుపదంశ ములకు వ్యాధి" రణ రసము, 

న్లో! పీంగుళోత్గరనంభాగం డ్యాభాగా రనకద్పరమ్ | రనతు 
ల్యం బలిందద్యా ష్టలంమభ్యతు ర్ డీక్ | దచూంచేమృత్సు 

అను 
౩ దంకగ f నీం గానం నణుభ్థరా గణక, 
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టంపంచ వాలు కాయం(ోగం పచేత్ | దినేకంతు [కమా 
గ్నాతు సొంగశీతం నముద్ధ కేల్ | పూజయే ద్లురువిప్రాదీ 

న్యథారోగం (ప్రయోజయేత్ | గుంజా చతుష్టయంఖాదే 

న్నాగవల్లీ దశ్రైర్యుతమ్ | పంకోపిలభ తే వుం_స్త్వ్యం వాజీ 

కరణము _త్తమమ్ | అఫపు[తః ఫు(త మాప్నోతి జీ వెచ్చ నర 

చాంశతమ్ | వలీపలిత పహృాచ్య్భూలం వాతన్రేష్న నిబర్హ 

ణమ్ |! అయంవ్యాధి వారస్పూత; పూజ్యాపా చేన నిర్మిత: rl 

తా. ఇంగిలీకనులో దీయబడిన రనము 1 భాగము కుద్ధ జేసిన రస కర్పూరము 

2 భాగములు శుద్ధి చేనీన గంధకము ] భాగము యిహుల పనినీ ఖల్వములోనునిచి 8 

దివములు మర్దించి కజ్జలి జేసీ దానిని కోడి గుడ్గులోనుని చి దానిపై ర్ “వీలమన్ను లీచ్చి 

] దినము వాలు కౌయంతేమున (కోనాగ్నులతో వండి సాంగశీతలమువ దీనీ గురు 
(బాహ్మణుల బూజించి 4 గురిగింజలయొత్తును గగ బలానుగుణ్యముగ తమలపాకులో 

నుని చి సేవించిన చుండత్వము ముదిమి తోొమ్ము నొప్పే కఫవాతఘము వుపదంళము వీని 

ని వారింపంజేసీ పుంసత్వమును ఆఅపుత్రవంతునికి సంతానంచును 100 సంవత్సరంబు 

లాయువును మిక్కు_ఓముగ వీర్యవృద్ధి ని గలుగంకేయును, ఈరసము పూజ్యపాదునిచే 

చెవ్పంబడీయె, 

సూతాది వేటికములు 

శో శుద్ధసూతంచభల్లాతంపి పిప్పలీమాలపి ప్పలీ | ఆకల ల్ల కండాలిష! రీ 

ఖురకం దేవపుప్క_రన్ | మర్ల యే య తృమభాగేన ప్రురాణగుడ 

_మి(శితమ్ |! ఆపదం చేను న నే ము (పమాణం ర _క్రికావటే! 

తా, శుద్ధి జేసీ నర సము జీడి మోడి పిప్పళ్ళు అక్క_లకొజ్ఞు బాపి వంగభన్మ్మ 

ము లవంగ ములు వీనిని నమభాగములుగ ఖల; యులోనుని చి పా లము గలివిమ 

ర్తి ంచీ గురిగీింజంత మాత్రలు జేసి యందొక దానిని సేవించిన సరమ వుపదంశ్లము 

లు హరిం-దు, 

ఉవదంశ కుఠారము, 

శో కంకుష్వంకుష్టకం చైవ త్రో లై క ఎతువృధక్పృృధక్ తోలార్గం 

తుద్దికం గ్రాహ్యంక, రంగ బజేరరసేనతు![ మర రయి శ్వావటీ కారా గి 
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బదరా స్థిమితాభిషక్ | శృంగ బేరర నేనై వ సాయం(పాలేశ్చ 

భయయేత్. | మఢురాన్లుం మత్ప్స్యదుగ్ధం కూ శ్బాండంచ 
ఏినర్ణయేత్ 1 ఉపదంశకుఠారోయం రసన్సర్య(త్ర పూజితః ' 

తా, మువారుసింగు 1 తులము -చంగల్వకోష్టు ] తులము శుడ్షి జేసిన మైలుతు 

శ్రమ క్లే తులము యిటుల వీని నేకముజేసి అల్ల పురసముతో మర్దించి గేసవిత్తంతే 

మొత్రలుేనీ సాయం పాత? కౌలముల అల్ల పురసానుపానముతో సేవించిన వుపదంళ 

ము హరించు, దీని శేవనకౌలంబున మధురము ఫులుసు మత్స్య్యములు పౌలు గమ్ము 

డుకెయ అనువానిని వర్చింపవలయు , ఈ రసము సర్వత్ర వూ జింపం బడు, 

రనగంధక కజ్టలి, 

శ్లో! కర్షమాత్రం రసంగుద్ధం ద్వికర్ష గంధకంన్నృతమ్ | విధివ 
త్క_జ్ఞలీంకృ త్యా కచ గోఘృతనంయు.తమ్ | మూపవమ్మాత్ర౨ 

(ప్రతిదినం దద్వా దేవ (తిన్నప్పకమ్ ! గోధూమాన్నం ఘృతం 

పథ్యం కార యేల్ల వణంవినా।ఉపదం శావహ న్మ్రేస్టో యోగో 
మునిఖభిరీరిత; J 

తౌ శుద్ధి జేసిన రసము 1 కర్ద యు కుద్దీ జేసిన గంధకము 2 కర్ట ములు యీ 2 

"కాటుక వ లె మర్దించి మాష మెత్తును ఆవునేతిలోగలిపి 2] దినములు సేవించిన వుప 

దంకము హరించు దీనియందు లవణమును వర్ణించి గోభూదాన్న మును నెయ్యిని ఛే 

వింసవలయు, 

ఛాలహరీత క్యాది యోగము, 

శ్లో భాలపథ్యాపలై కంచ తుళ్టం శాణమితంతధా | నింబు[దవేణ 

సంముర్ల So దృఢంసన _ప్పదినానివై ! గుటికాంచణక(పాయాం 

ఛాయా శుప్యూ_ంతు కార యెట్ | శీతోదకాను పాచేన నిత్యే 

మేకాం[పడాపమేత్ | మ్నునాణా మేక ఏంశత్యాముశ్య తే 

తూవదంశక తకః | శాలినోథధూవము ముడ్లాశ్చ గోనర్సిః పధ్య 

మోరితమ్ ! 

ఖ్ తా. కరకపీంచిలు శీ రూపాయలయుత్తు సుద్షిజేసిన మెలుళు త్తకు కీ రూ? 
య గెలు నా 

యయొత్తు యీశెం[5ని నిమ్మపండ్ర్లరనముతో 7 దినములు భావనజేసి మర్షించి "సె 
{Y 32) nn 

త మా;తలుచేసీ సీజచెండం చి కీగోజకముతో ౩1 దినము శేవించిన వుపచం, era యొ 
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ము హరించు, దీనియందు వరిలియ్య పు వంటకము గోధుమాన్నము పెసలు ఆవుసి 

య్యి అనువానిని ఫథ్యమునందు జేర్చికొనందగు, 

పారదాది చేపము, 

నో పారదంగంధకంకాళీం బందంచమనక్సి లామ్ పృధక్క_ర్ష 0 

డకర్ష ం-చ ముడ్రారంఎశంఖజీర తమ్ విధాయక జ్ఞలీంశ్ల శ్చెమ్నోం 

మర యుత్స్పు రసార సై క్! ఛాయాశుస్కుం తతఃక్భశా త్వా ప్రవ 

కున్న శ్రజదవై : | విను గ్ర్యాధవట్ కార్యా హ్య్యుపదంే 

('ప్రయోజయేత్ | గోఘృతే తేన (పలేపోయం వణానాం రోష 

చేపిూతః | 

తా, రసము గంధకము తాళకము యింగిలీకము నుణీశిల యివి దినుసుకొ క్క 

కకర్ష ము ముదారునీంస సీమురొతీ నార యిని దినుసుకు 2 కర్ష సులు యిటుల వీనిని 

ఖల్వయులోనుని చి “3 కౌటుకవ లెకూరి పిదప తులనియాకు రప సములో మర్తించి నీడ 

నెండించి గరల వుమ్మైత్తాకు రసముతో మర్దించి యుంటజేసి అవు చేతిలోసాద లేప 

నము జేనిన ఫుపదంశము హారించుటమే శాక [వణమును మొంసవూరిత్ం బగు, 

శ్లో! |త్రిఫలాయాః కషాయీణ భృంగరాజ రసేనవా | 
(వణ (పవాళనంకుర్వా ముపదంగే (పశాంతయే || 

శా. తిఫలకపహాయముళలో గాని లేక గుంటగలగర కషాయమయుతోశాని వప 

కూకదోహ నిదానము, 

శ్లో! అక్రమాచ్చే పసోవృద్ధిం యోభివాంఛతి మూడధీః | 
వ్యాధయ స్తవ్యజాయం శే దశచా స్టా చళూకజాః | 

తౌ, మంసబుద్ధి వలన (కమనిహీనాడై. మేఢ్రము లావుగ గావలయున నెడి 

బుచ్చచే విషం కువువు [అనగా జలమునందుండు కప్పను లేపనము సేయుటవలన 

కుష్ట్రరోని నంబంభమువలన ఈోూనిలో వెంటుకలుగల (స్ర్రీసంబంధమువలన 18 

విధములగు శూక రోగ ములు జనించు, 
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నర నీకే లతుణము, 

శో! ౫ా సర్ష పనంస్థానా ane సతుకా | 

వటకాశేర వాకా భ్యాం శై "చేయాన గ పీకాచనా || 

లౌ, జలమునందుండు షో లేపనము సేయుటవలన దుషకోని సంబంధ 
చు 

మువలన కఫవాతములు 1బకిో పిం చి “తెల్ల యావాల (పమాణముగల కురువు మేథ 

మున గలుగ౦ం జేయు, ఇదియా క్త పీక మసంబడు, 

అస్టులికా లవణము 

శ్లో! క 3 రావిషమైర్చు 7 షల యున్నా ా లికాభ వేక్ ॥ 

తాం "ల పళ స సమెన * శూకముల లేపనను సేయుటవలన వాతము 

వీంచిససం ర డముగ క రనముగనుండు కుసూపుల గలుగం చేయు, ఇదియబక్సీనికదన డు 

(గక్స్లే ' లక్షణము 

శ్లో! శూనై ర్యత్చూరితంకశ్వ్య ద్ల)థితింనామతత్క_ఫాల్ | 

శౌ, ఎల్లి ఫుడు కూకముల లేపనము సేయుటవలన కఫము (బకోవీ ఫీం-చి మేథ 

ముపి గంటు జనించు, ఇదియ (గధితె మనంబడు, 

కుంబికా లక్షణము, తి 

నో కుంభికార_ కి పిత్త తా జాంబవాస్థి నిభాకుభా || 

. శూక శపనమువలన గ కపి క్రయ (దైకోవీం చి "సే శేడువిత్తులవంటి నల్ల 

వచ్చు నలుగంజేయు, ఇదియ కుంభిక మనంపడుః 

అలజీ లవణము, 

తి లా 1) గ్ స్ట శ! = | న్లో! తుల్యజు ౦త్వులజీంవిద్యాద్య థా (వో క్తాంవిచ కే | 

తా, కూక లేపనయఘనలన (ప మేకా వీట్ కా నీిడానమున జెప్పంబడిన అలజ్ 

అత్ను తుల్యం బై యుండు కురుపులు జనించిన అలజి యనంబడు, 

మృదిత లక్షణము 

లో మృదితంపీడితంయత్తు సంరజ్బంవాతకొ పత || వ్ 

 అననామనాన్ను ఇను శా 

ఈ నూకము--ాఅన గా జలమునంనుండు కప్ప, 



650 బనవ రాజీయీ - చతుర్దశ వ్రకరణే 

తా, ఘూక లేపనానంతేగము మే'కయును నిచుకుటవలన "గాని లేక అదుముట 

వలనగాని వాతము (బకోపించి మఢయును వాపును గలుగం జేనిన నమృదిత మన ౦బడు 

నంమూఢ విటికా లహేణ్యము, + 

శో ఫాణిఫభ్యాంఛృశనంమూ ఖే నంమూఢవిటికాభ వేత | 

తా, లేపనానంతరము 2 చేతులతొ మేఢ్రమును మిక్కు_టముగ విసుకుటవల 

న రోరులేసండు పిటికలు జనించు, ఇదియ మూఢవిటిక యనంబడు, 

అవమంధ లశ్ణము. 

శో దీ ాబహ్య్యశ్చ వి వికి కా దీర్యం తే త మధ్యతస్తు యాః | 

సోవమంధథః క భాసృగ్మ్యాం వేదనా రోమహార్ష ర్భ కృత్ 1 || 

తా, కూకలేపనముపలన కఫర కము (బకో పించి పొడవుగ మిక్కుటముగ 

మధ్యమధ్య పగిలినవిగనుండు కురుపుల యే శమము గలుగం జేయు. దానిసంబంథము 

వలన వేదనగోమాంచయు గలుగు యిదియ అవమంథ మనంబడు, 

పుష్కర కా లశతుణము, 

(| 
(ee తశోణితనంభూ తా విటికాపిటిశాచితా | 

స్ట ర్లి కన=స్టానా శ్రయాఫువ్కురికాచసా | 

ప్ 

పు 
rz 

ర 

సూకదోమబనిత వీ తేర కమువలన కురుపులు జనించి పండి చుట్టుసన్న 

ని పకుపులతొ ks పంచె ఒకటిగ జేరుటవలన కమలముయొక్క_ కర్శికమువలె గ 

స్పర్శహోని లత ణము. 

ఫ్లో | స్పర్భహానింతుజనయే చో్చోణితంళూకదూమితమ్ | 

చౌ, ఘూ+కలేపనమువలన ర _కృముదుష్ట్రం భె చర్మమున స్ప ర్మ ష్ఞానయు లేకుండు 

టులంకేయు ఇడియ స్పర్శహోని యనంబడు. 

& తనూ లవణము 

శ్లో! ముద్ద మా హసోద్ల సార కార కవిత ద్భృవా్యశ్రయా | 

వ్యాథి శప. _తనూనామ శహూశాజీర్ల నిమత్తజ | 
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తా, కూకనములను పలుమారు లేపనము సేయుటవలగ రక్తము కుపితం 

షపెనలు వుద్దులు ఆనువాని (పమాణముగలదై యెజ్జ్డగనుండుకురు పుల మేఢ్రము 

గలుగం జేయు, ఇదియ పుత్తమ మనంబడు, 

గతపోనక లక్షణము, 

న్లో! ఛదై )రణుము ఖె ర్లింగం చితంయస్యనమంతత: | 
వాతకోణితజోవ్యాఫి ర్వికేయ యశ తపోనక*ః sl 

తా, కూకదోషజనిత 'వాతర_కెమువలన లింగము ననేక నూత ముఖము 

ల శ దములు గలిగిన శతపోనక మనంబడు, 

త్వక్పాక లత ణము, 

న్లో వాతపి_క్తకృతోయ 'స్తుత్వ క్పాకోజ్యరదా హవాకా || 

తా, ఘూకదోవమజనిత వాతప్పిత్తీమువలన మేఢమయొక్క_ చర్మము పండి 

(ర దావాము లు గలిగిన త్వ కాక మనంబడు, 

శోశితార్చుద లవణము, 

నా = ఆ ర్ కై నోే॥ క్ష ప్యైస్సోమెస్సర క్రాభిపిటి కాభిక్ని పీడితమ్ 

యస్యవా స్తురుజాచోగా/ శ్రయంతచోణి కార్చు దమ్ 1 

తౌ, కఘూకదోషమువలన మేఢముపె నల్లగ లేక యొజ్దగనుండు కురుపులు 

నించి వణస్టానమున మీక్కు_టయగ పోట్లుగలిగిన శోణీ తార్భద మనంబడు, 

మూాంనార్భుద లక్షణము, 

నో మాంననోశే పేణజానియా దర్చు దంమాంనసంభవమ్ ॥ 

తౌ, కూకదోపముచే మాం'సముదుష్టంబగుటవలన మాంసార్నుదము జనించు, 

నూంనపాక లక్షణము, 

న్లో॥ లీర్వం తే ఇఇయన స్యమాంనాని యన్వస ర్వాశ్చ వేదనాః | 

విద్యా ర్త తంమాంససాకంతు నర్వగోహ కృతంభిషక్ || 

తా, భూకదోషమువలన మే థమనందలి మాంసముకుళ్ళి వూడీపడి షలువి! 

ఫీడల గలుగం జేయు చుండిన మాంసపాక నునంబడు, ఇది తీచేవము వల న జనించ 
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విధ్యధి లకు.ణము, 

శ్లో! విద్రధింనన్ని పా లేన యథో_క్తమభఖినిర్జి శేశ్ ॥ 

తా కూకదోషమువలన జనించి విదధిరోగనిదానమున జెప్పంబజిన సన్ని 

పాత వి్మద్రధి లతృణతుల్యం బయి యుండునది వి దధియనంబడు, 

తిలకాలక లత ఆము, 

నొ కృహ్లానిచిక్సాణ్యభ వా భూశానినవిపాణితు | 

పాతి ళానిపచం త్యాశు మేఢ్ర)ంనిరవ శేపతః | 

కాలానిభాతామా నాని శ్ర్యం తేయన్య దేహిన sl 

a ద అ నన్ని పాతేనము తాం సు ఆ స్యిద్యా తిలకాలకాక౯ా | 

తా నల్లగ లేక చ్నితవిచితమైన వాయన లనిగ నుండు విషకూకముల లేప 

నము శీయుటవలన తక్షణయున మే ఢంబంకయుం పండి అందలి 'సర్వమౌంసమాు లీల 

లవ లెనల్ల నై రాలిన తిలకౌలక మనంబడుం ఇది (తీదోషయువలన జనించు, 

అసాధ్య శూకదోహప. లతణము. 

శో తత మాం సారు డంయ చ్చ మాంసపాకశ్చయస్స్ట్ట్టృతేః || 

వి,దథిశ్చనసిధ్యంతి యుచన్యుగిస్తిలకాల కా; || 

తా, కూకదోపషములో మౌంసార్భుదము మొంసపాకమువి[దధి తిల కాలక 

ము అనునవి యసాధ్యంబులు, 

న్లో! హీతంచినర్పిహఃపానం పథ్యంచాకివి రేచనమ్ | 

హితేక్నోణిత మోతున్న ఈూకరోగేము చేహేరామ్ | 

శా, శూకరోగమున ఫఘృతపానము విరేచనము ర క్త్రమోతణము పీత 

'రంబులు, 

సార్షప చికిత్సె 

వ్లోః ఉల్లి ఖ్య సార పికిల పతే)శాథ |(ప్రలేపయేత్ | 

లిందుకత్రిఫలాలో థై క్ల మూత్రపరి పేషేతె 8 | 
టె 
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తౌ, సార పమును శూక దోషమున నువ్వులయాకులలో * లేఖన (కీయంజేసీతు 

మికి |తీఫలములు "రాద్దున చెక్కు ఆనువానిని గోయ్మా తముతోనూరి లేపనము నేయ 

వలయు, 

అషీలికా చికిత్స, 

క్ష్ బధ ఇం న్లో! అషఘ్టలాయాంపహృా తేర డే శ్లేష్మ గంధి! క్రి యాంచ నేత్ | 

తొ. అష్టిలికమను కూకదోగమున ర క్ష సౌనయు జేయిం చి శ్రేష్ట గంధివ లె నే 

చికిత్సింప వలయు, 

న్లో స్వేద యేద్ద)థితంయచ్చ నాడీ స్వే చేనబుద్ధిమా౯ | 

సుఖో పై ప్పైరుపనాహో శ్చ (వణో గ్రైరుపనాహయేత్. | 

తొ. (గధితవును కూకదచోపషమున బుద్ధిమంతు డగు వైద్యుడు నొటువకువో 
చం శి 

శాకమునిచ్చి చమటను వీయుటయే గాక [వణమన ౩ జెప్పంబడియుండు కోటను 
ళా 

సుఖోమముగ దీనియందును గటవలయా, 
ac) తిం 

కుంభఫికొ చికిత్స, 

శ్లో॥ కుంభికాయాంహారేద క్షం పక్యాయాంశోథికే(వణా | 

తిందుక (క్రిఫలాలోథై ) న్లేన న్రెలంచరోవణమ్ | 

తా. కుంభికమను కూకదోషమున రక్తమును దీయవలయు అది పండినయె 

డల (వణశోథన (కియజేసి వివప తుమికి త్రీఫలయులు లాద్దుగు చె చౌక అనుజాని లేగ 

నమును మటియు నాదవ్యయులతో నిద్ధ విదము జేయబడిన కం లేపనమను జేశిన (వః 

ముదూూనును, 

అలజికా చికిత్సె, 

శ్థో। అలజ్యాంహృతర క్తాయాం పూరగప్వక్రియా|క్రమః | 

తౌ, అలజియను కూకదోవమున మెజెప్పబడిన (ప్రకారము రక్తమునుచీనీ 

కరం భికమువ లె నే చికత్పింపవలయు, 

Cc న క్ ప EE దగు థి * రఫి (కయయన రుద్దుట 
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అవమంధ చికిత్స. 

న్లో! క్రియేయమవమంభేపి ర _కృంకోధ్యంయధాభ యోః 

తా, అవమంధమను కూకరోగమున వూర క్షకుంభిక అలజీవలెనే రక్త 

(సౌవమును జేయించవల యు, 

ఫుష్కరీ మూఢవిటికా చికిత్స, 

న్లో! శమఃపి త్తవినర్చో క్తః పుమ్మ_రీమాడయోర్డి తః | 

తౌ, పుమ్క_రికయ మూఢపిటీకము అవనీ 2 భూకదొవములయందు విళ్తవి 

సర్పమునవై జెప్పంజడిన చికిత్సంజేయవల యు, 

నో G శ్తిమాఖ్యాంతువిటికాం సెం సేద్యబహుశొఘృకై రథే | 

కల్క_చూన్తైఃకప్మాయెశ్చ మె ద్రయు క్తెరువాచ శేత్ | 

తా, ఉత్తమా ఖ్యమనమ్క కూకగోగమన విశేషముగ నొత్తడమునిచ్చి సిగప 

ఫఘృరకల్క_ చూర్ణక పాయములలో మద్యముము జేర్చి దానితో నుపచరిం-చవలయు, 

శతపోనక చికిత్స, 

క్లో॥ రన(క్రియావిధాతవ్యా లిఖ తేశతపోన శే! 
పృథక్స ర్ర్వాది భి స్పిద్ధం కె లంచేయమనంతరమ్ I 

తా, శతపోనకమను కూకరోగమున తొలుత లేఖన, | కియంచేనీ పిదప షాక 

డృ క్రియను చేయుటయే గాక శావిపర్ణి మొనలను వానియు క్షమొగ నీద్ధయు చేయజడిన 

ఒలేలము నాొసంగవలయు, 

తెగ క్సాక న్పర్శహాని మృదితములకు చికిత్స, 

శ్లో త్వక్చా కేన్సర్శహోనాచ సేచ యేన్సృది తేవున gf 

బలాతై లేనకోస్తేన మధురై రై శ్ప్చోపనా; సశాయీత్ | 

తాం త్వక్వాకము స్పర్శహోాని మృదితము అను కూకరోగములయందు మం 

ధోమముగల బలా తెలయువలన నేచన్మకియంచేనీ బానిపె మథధురౌషధముల నునిచి 

కటుగ అవల యం, 
అ లు 
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తో తిల కాలంసముల్లీ ఖ్య కు రేణులఘు పాణినా | 

భివజాధా (త్రిక ర్హవ్య స్సద్యో (పణవినిర్భితః | 

తా, బిలకౌలకమును కూకరోగమును మంగలక త్సితో లఘువుగ గీచిసద్యో 

(వణచికిత్సం చేయవలయు, (ఇటుల నే మౌంసార్సుదము మొంసపాకము విదధి అ 
బి 

నువానిని సగా చికిత్సింపందగు) 

| 

ఉపదంశములయందు పథ్యము . 

న్లో! ఛర్షి ర్వి రేకో ధ్వజ మధ్యనాడీ వేధోజలూ కాపరి పాతేనంచ 

సేకః (ప్రలేపోయవ శాలయశ్చ ధన్యామిషంముద్దర సోఘ్మ 

తాని! కటిల్ల కంశిగు )ఫలంపటోలంశా లించ శాకంనవమూ 

లకించ! తి కంక పూయం మధుకూపవారి (తే, లంచ హన్యా 

దుపద౭శేరోగమ్ | 

తౌ, వమనవిరేచనముల చేయిం చుటలింగమభ్యమయు నంను సీర సు వేధిం చుటజల 

౫లనంజటించుట శేచన లేపనములంచేసుట యవ ధా న్యము అరణ్య సంబంధ మెనమౌం 

సము ెసరకట్టు నెయ్యి కౌకరకౌయ మునక్కాయ పొట్లకాయ వరియన్నము శ 
లు ౧ 

శాకము లేతముల౦గి చేను వగరు తీపిగలర నములు బావినీళ్ళు నూనె యివీ యుపదం 
య 

శరోగమును వారింపంచేయు, 

ఈఉపదంశెదులయం దపధ్యము, 

న్లో! దివాస్నిదా మూ|త్రవేగం గురర్చన్న ౦ మైధునంగుడం | 

వ్యాయామ వుముంళే కంచ వర యుదు పదక వా | 

తా, పగలు నిదించుట మూతే వేగము నడ్డనించుట జడాన్నమయును సేవిం: 

ట మెైధునము సేయుట బెల్లమునుళుజించుట వ్యాయామము సేయుట ఫులుసు మజ్జ 
ర య 

* కాకమన బచ్చలిమొదల గు ఆకుకూరలు అరటి మొదలగుచాని పువ్వులు 

వెదురుగొమ్ము ముదలిగనవి ములక లవంగము మొవలగువానిపట్టలు గుమ్ముడుమొద 

లసవాని కౌయలు కంద మొసలగువానిగడ్డలు పులిచింత మొదలగువాని చినళ్ళు 

కందులు మొుదలగవానిప వహ స్టీశాక్షయు మొపలగువాని కౌడలు ఆనునవి, 
ర్ం = 
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ఆనువానిని సేవించుట యివి యుపదంళరోగమునం దపథ్యక రంబులగుటచే వానిని 

వర్జిం పవల యు, 

అండవృద్ధి నిదానము. 

వో fa న్లో [కుదోనూర్జ్వగతిర్వా యుశీ గధ ళూలకరశ్చరళా | 

ముప్మా_ వంషమ్ణత;ః (పాహ్య్వఫలకోశాభి పబాహీనీః | 
5 క్ష ర్స్ న ఇల్ల a] (పపడ్యధమ నిరష్ట్ఫద్ధి ౦కి రోతి ఫలకోళ యో? ॥ 

తా, అన్నషపానాది వై పమ్యమువలన అథధోముఖముగ సంచరించు వాతముదు 

ప్రంబయి వృషణయులయ౦దు వ్యాపించి వాపును కూలకగు గలుగంచేయుచు గజ్జల 

. మూలముగ వృషణకోళములయందు వ్యాపిం చెడి నాడుల దుష్టంబులుగచేసని వృషణ 

ములయందలి విత్తులలో నొకటీనె నం లేక శెంటినెనను వృద్ధి చేయు చున్న యది, 

డవ్నది ములు, అం ఎది భేదములు 

న్లో! దోపాస్రమేదోమూ(క్రాంతే న్స .వృద్ధిన్స_ప్తథాగదః | 

మూ[(తా(త్రజూవ ప్యనిలా థ్టైతు భేద స్తుకేవలం ॥ 

ళా, ఆండవృద్ధి వాతజము పీ త్తజము ఛే హప్మజయ ర_క్తజము మేదోజుయ మూ 

(తీజమ అం|తేజయ [ఆనగా నరములు దిగబడుటు ఎం ఆన 7 విధంబులు, అందు మా 

(కయ ఆం| తజము ఆన సీ 2 వృద్ధులు చానమువలన జనించు, ఐనను "కారణము మ్ 

(త్రము చేరుగనుందు, 

వాతాద్యండవృద్ధి అత్స ణము, 

న్లో వాతేపూర్ణద్భతి న్పన్నోరూవో వాహాదహేతుకుక్ | 

పకో్యోదుంబర సంకాశః పిశ్తాషా హోపష్మపాకవా౯ | 

కఫాచ్చీతోగురుస్స్ని గః కండూమాకా కఠినోల్పరుక్ | 

కృష్ణస్పోటావృతః పీ క్తాన్ఫద్ధిలింగళ్చ ర ్కృజః | 

క ఫవ స్మేదసోవృద్ధి ర ృనుస్తోలఫలోపమః | 

తా వాయువువలన వూరింపబడిన తిత్తిని దాకిన యెట్టి'స ఏర్సగలుగునో అట్టి 

స్పర్శ తో తుల్యం బయి భూతు నిస్కైా.రణముగ నొప్పిగ లడై “యిం డునది వాతజవృ 

యనియు మేడిపండుతో సణూనం-అయి తౌసము వుస్త్రము పాకముఎనువానిశోడం 
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బాడియుండునది పిత్త జవృద్ధియనియు చల్లి జడయుగ నునుప్రుగ దురద కాతిన్యము 

అల్ప వేదనగలడి? నుంతునది శేష్ట్రజవృద్ధియని యు నల్ల నిమురు ఫులతో వ్యా ప్తంబయి 

మృదువుస, పండిన తాళఫులమువ లె నల్ల నిచాయగలగిగ గుండయుగ నుండునది మే 

దోజవృద్ధి యనియు +తెలియవల యు, 

మూూతనృద్ధి లత్ణము, 

శో మూ[తధారన కిలన్యమూా|త్రజ స్పతుగ చృతః | 

అంభోభి 8 పూర్ణ ద్బతి వ భంయాళఖి సరుజ్ఞు దుః |! 

మూూ(క్రకృచ్చ) మథస్స్యాచ్చచల యస్సలకోశ యో ॥ 

తా, మూత్రము నడ్డగిం చెడి యభ్యాసయుగల వానియొక్క అండము ముడు 

చుచుండునపుడు రక్తముతో నిండింపబడిన తోలుతి ల్లీనళె మోభ నొకింతనొప్పీ 

చేతీతో డాశిన మృదుత్వముగ లపై మ్మూకేయు సాధాగణయుగ వెజలక ఆండతిత్తుల 

యందు వూ3తంబయి యిటుశను చలింపుచుండిన మూత వృద్ధియని బజలియవలయయు* 

i ఆంత్రవద్ధి లయేణము, 

నో! చాతకోవిభి రాహాంె శీ తతోేోయావగాహానై ౩ 
ర - గు 

ధార ణేరన భారాధ్వ విషమూంగ (పనర్తనై: | 

శోధ కుభితోన్యళ్న శు దాంతెవయవంయధా | 

పవనోవిగుణీక ల్యే న్వని వేశాదథోనామేత్ 1 
ఆయం ళ్ నే A శ కుర్యాద్వంయన నంఖిగ్భా (గంథ్యాభ ంశ్యయథుంతధా। 

తా, వాతమును (బకోపింపంచేసెడి యాహారయుల. శేకించుటు. కీతోడకవ 
లో సంకట వుపస్టీత మలమ్మూశతౌది వేగము నడ్డగిం చుట మలయ తాదులయొక్క 

కాపా కు వేగమును (ేరణ సేయుట కడుభారమును మోనుట బహుదూరమునడు చుట 

వ(కముగనడుచుట "వొందలగు"కొర్యముల సేయుట యితరుల చే చేయంబడు బలవిద్వ 

(గహాదులవలన త్షోభంజెందుట యా కౌరణములవలన వాతము (బకోపించి సన్న 
నిపేగలయొక్క నొకభాగము నాళయించి వాని సంకోచమునుగాని లేక న్వస్థా 

నమున నుండి (కిందికి దిగున పుడు గజ్జల సంధులయందు గంటువలె వాపునుగాని గ 

లంగం జేయు చున్నయది, 



664 బనవరాజీయీ - చతురశ వ కరో 
ద 

స చక త అండవృద్ధి వ మరిగామము. 

న్లో! & పేక్షునూనన్యచ ముస్క్లవృద్ది మూడ్చానరు క్షం భవళతీం 

సవాయుః | (పవీడితోంత స్ప నవా స్పరీయాతి (ప్రభ్మావ 

యన్నేలి వ్ర పునశ్చము_క్త క్ల | 

లౌ, వాపు వోట్లు లోడు పగల యండవ్భద్ది యందు చికిత్సంజేయక నుపేతీం 

చుటవలన అందమును బెసీకిన యందలి వాతము కోకోయను శబ్దమునుచేయుచు పై 

శేగు, దానిని విడిచిన మరల వాయువు దిగి భండయునందు వాపును గలుగం చేయు, 

అసాధ్యాండవృద్ద్ధి లక్షణము. 

న్లో ము ద్రాం (కౌవయవాన్డే మాన్ముష్క_ యో ర్వాత నసంచయా 

త్ | ఆంధత్రవృద్ధి ర సాధ్యోయం వాతవృద్ధిస నూకృతిః! 

ఈ, సన్ననినరములమయొక్క_ సంబంధమువలన అండమునందు వాతము చేరు 

టవలన వార వృద్ధిలక్షణయు క్ష కంబయి జనించువట్లి ఆంక్రవృద్ధి అసాధ్యము (ఈ 7 
యండవృద్ధి నే క్ర దరు శురంటకమనియు ఆం ల్రవృద్దియ స్టియసయువచిం చెదరు, మటియు 
(గం ధాంతరములయందు ఆండవృద్ధి నిదానం: బన జా ర్న ని దానంబును జెస్పంబడియు 

న్నయడి, ఎట్ల నిన-_శ్లో॥ అత్యభిష ్యుందిగుర్యాను నేవ నాన్ని చయంగతః | కరోతి 

(గంధివచ్చోధం దోపోవం: ఇసంధిము | జ్వరశూలాంగదాహార్డిం తేంవర్భ్ము మితినిర్డి 
-శేల్ లి” అనగా అళ్యంళ సోత సావి. జడము ఆముముగలయన్న మును సేవించుట 

వలన వృద్ధిం జెందిన దోషము గ జ్ఞల యొక్క సంథులయందు గంటవ ల వావును గ 

అల గంచేయు చున్న యది, దానివలన జ్వరము వోట్లు శరీరమున జిలజిల అనునపి గలు 

గప. ఈ రోగమును వర్గ మిని వచిం చెదరు, 

దార్యా ంది భారము, 

>| చూర్లండాశ్యా కహరిచా యాగవాంమూ(కేచనిమ్మకం | 
విజేచ్చిరోర్లి కాంహంతిచాం|త్ర వృద్ధింన సంశయః | 

తౌ, మౌనిపసపు పసఫు వీనిని చూర్లము చేసీ నిష పమాణమయు ను నయా 
శీయులోగ లిపి (దాగిన చిర కౌలమున నుండు ఆం కేవృద్ధి పహారించ); 
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వృద్ధి నాశన రసము, 

న్లో రనగంధ నమా తాభ్యాం ద్విగుణం హీమమాటవీకమ్ | 

వథ్యారసే నన (తిదినంరుబ్హుతై "౪ "లేన వానరమ్ | 

లి | జీ కి శ మర్షి తంసిద్ధి మా యాతి ర సం[ద్ వృద్ధి నాశ నః | 

తాం శుద్ధి జేసిన రసము శుద్ధి జేసీన గంధకము యివిదినును కొకొ_క భాగ య 

శుద్ధి జేనీన స్వర్శమామీకము 2 భాగములుయిటుల వీనిని ఖల్వములోమని చి కరక్కాా 
య్ కషాయముతో ఏ దినములు ఆముదకుతో 1 దినము మర్దించి సిద్ధము బేసి దాని 

ని శేవించిన, అండవృద్ది నశించు, 

ఆజాజ్యాది చేసము, 

న్లో॥ అజాజీహాపుషూ కుష్టుం గోమయంబదరాన్వితమ్ 

కాంజిశేనతు సంపిష్టంకుర్యా ద్యర్గ ప లేపనమ్ ॥ 
ల యణ 

తా, జీలకజ్ఞ సోపు “దంగల్వకోస్టు ఆవుపేడ ఆగు వీనిని కలితోనూరి తే 

పనముజేసీన అండవృద్ధి ముక్క రోగము ఆంగవృద్ధి హరించు, 

లామాది లేశము. 

శో లామోౌకరంజ బిజంచశుంగీ దారున గై రకమ్ | 

కుందరంచ సమంకృ త్యా చూర్ల యే నతిరూ౯ భిషక్ | 

కాంజికేనతు సంపేష్యూ ముష్క_శ్వు యధునాశనః 1 

తా, లక్క 1కానుగవిత్తులు శొంఠి దేవదారు కావిరాయి యివి సమథాణగ 

ములు వీనికి సమము కుందురుగడ్డిచూర్షమును గ లిపీ క లితోమర్ది ంచి కించిదుష్తముజేసి 

లేపనము బేసీన ఆండవృద్ధి నశించు, 

అసాధ్యాం[త్రవృద్ధి లత్మణము, 

| (మూథవనిదానే] నృద్ధీన్స ప్ర విధాళ్హే యా ఫలకోళ విద 

షా ఆం|త్రజాధ్మాతవ స్స్పా గ్రా గనకళూతానసిధ్యతి 

తా, అసానవాతము బికోపిం చిన స సప్పవృద్ధాల ౫లుగంజేయు అపాన? 

ముఅండములయించదు వ్యాపించి దోషయు క్ష కంబుగ జేసీ వ _స్టీయందు (పేగుల నుబ్బి 

నను లేక శ్వాస శూల అనువాని నలుగం చేసినను ఆం కవృద్ధిరోగము అసాధ్య, 

94 
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ఖా! [మాధప నిదా నే] లకు నాదిక మేరండ తై _లంవృద్ధివినాశన నమ్ | 

. ద్రాకమేస్ఫూశ్రజాం వృద్ధి నంత వృద్ధిందహే ద్భిషక్" | 

ళా, లకు నాబ్యేరండ తె లము సగ్వవృద్ధుల హరిం పం జేయు, మూత వద్ధియంగు 

కోలాకురోడం బొడిచి నీరును సవింప జేయవరియును, ఆం కవృద్ధియం ందు లక్ష చేయ 

వలరక, 

న్లో! (శారీశే] వి క్రేరక్షం ప్రావయేచ్చ జలూకాభి ర్విశేషతః | 

తౌ, పి ర్రమువలన జనించిన ఆంకవృద్ధియందు జలగల చేత ర_క్షయమును'బి లః 

పుచ్చకల యు, (పావముల నందు కూలజనించి పాదముల యొక్క... వెనుకటి పార్ళ 

ముగ భుజము నందు వ్యాపించి యందుండి వృషణములంజొ చ్చి ఆవృహణ నరముల 

యెజ్జలవశె జుట్టుకొనునటులం జేసి వాని నుబ్బించిన పాదవృద్ధియనంబడు, శిరము 

నందొక పార్శ్వ (ముద కూలజనించి భుజములమూలముగ వృవణము నందుజా చ్చి 1 

వీజకును (ప్రక్కవాటుగ నొరగదీసిన పార ) వ్రవృద్ధియనం బడు 1 వృషణంబుబ్బి శూ 

లింఛిన వొరవీజమునంబడు) 

Ww జొ 

శ్లో! స_ప్తనృద్ధిషుక _ర్హన్యం కరంజార్కపువర్న నై: | 
పురందరలతాభి ర్యా ₹ చేపనంకోపఫనాశనమ్ | 

శా, (కౌనుగాకు జిచ్లేడాకు గలిజేరాకు ఆనువానినిగాని కేక షాపర'వేరును 

గాని నూరి స ఏ ప్తవృద్ధులయందు లేపనము జేసీన వాఫు హరించు. 

శ్లో! మూై శేరండ నిర్షుండీ నాసౌ కేయ శృతంజలమ్ | 
ళా రై (అ) చ 

సై ంధవై_రండశతై లాడ్యం సరెప్పనృద్ధిమ పాయ యేత్ | 

తౌ. చిట్టాముద పుచేరు వావిలివేరు ములునగోరింట వేరు వీనిని సమభాగములు 

౫దంచి కషాయీముకాచి ఆందు మై ంధవల వణము ఆముదము గలిపి (తాగిన సప్తవృ 

లుహారించు, 

శ్లో [మశాంత శే] నరామఠంకు బే రాశీ కుళుత్తలకు నె ' రగ్భాగమ్ | 

లింక్ నంయు క్రం స _పఫ్రవృద్ధి షుపాయయీత్ 

ఇంద్రవల్లీప్రసారిణ్యోః క్యాథస్సా ్యత్స_ప్తవృద్ధి జిల్ | 
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మహిపాశు న స్య మార ఎతు కర్క_రా మధునంయుతమ్ | 

విబేర్గతాచిక్యాథేన న స_్తవృద్ధ్యూపశాంత యే | 

తె యింగవ గచ్చపలుకులు వులవలు వెల్లులి వీనిలోనునకముబోసీ కషా 

యిముకాచి అందునెయ్యి ౫లిప్మిణాగినను. లేక పాపర జీరు గొం తెమషొమరు వేరు 

వీనిని కపాూయముకాచి శె తాంగినను చేకరీప త క హెయుయులో శుద్ధి చేసిన మహీషా 

మీగగ్భిల చూర్భమును పంచ చారను ేననగలివి శౌగినను సమ స్తవృద్ధులాహరిం చు. 

న్లో మోారటమూూాలకి సాయ నిమి(శం పీంగు మవావధసె ౦ధవ 
ర 

కృష్నూః | చూర్జ మిదం (పపిబేచ్చదినాడాొ న _వ్రవృద్ధిమపహం 

లీచసద్యః { సువర్పక సై సె 0థవ హిం౦గుజీర శె వ్వై క రంజయుగ్భ క్ర 

వణాహ్యభేస చై? | కట్ముతినై శ్వూర్లయుతం పయకి జేత్క_ 

రోతి ముస్క.ంకరి ముహ్క_నన్ని భమ్ |! 

తౌ. చాగ వేరు కపూయములో యింగువ శొంఠి సెంథవలవణమయు పీప్పళ్ళు 

అనువాని చూర్ష్మమును గలిపి |పాతఃకౌల మున (దాగిన తక్షణమున స్తవృద్ధులుహ 

రించు, సొవర్చలవణము సెంథధవలవణము యింగువ జీలకజ్ఞ కౌొనుగ చెక్కు నెమలి 

క్క బోడతరము శొంఠి (ట్రకటుకములు వినిని సమఖిె నములు చూర్ల్మముజే న్పొ 

లలో గలిపిదాగిన వృషణములు యేనుగవృషణమువ లె చిన్నవిగా నగు, 

న్లో జటిలాముండిళిగూ )చ చింధాషత్రర సాడళే | 

చ లం(వ్రస్టంపచే ల్లేపా త్స ప్రవృద్దిమపోహా తి | 
ల థు శా జో అరు 

శౌ. ఆధక' (పబూణము చింతాకురసములో | (ప్రస్టమునూ నె గలిపి వైలము 

"జేసించునటులకొచి అందు వస బోడతరము మునగ చెక్క అనువాని చూర్లమయును 

గలిపి దించికొని 6 మాసములు లేపనము నేయుచుండిన న్నప్తవృద్ధులు హరించు (స 

ప్పవృగ్గ్థులయందు బెం డాకును ఫుట్రమన్నును నూరి దానికో 4 గడియలునొ త్తడముని 

చ్చి కట్టుగట్టవలయును. యిటుల శీ నూ'సములుజేసీన కోడి పడ్లముఅువలె (గవించె 

డిస ప్తవృద్ధులు పహారించు, 

గీ! చెలయనీచే(తరాసియు వేళ్ళరనము | 

మిరియమును గూర్చి "వేగమమెనలోనొకటి | 
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చెలంగిదు శేరు గంధంబు చేవతూడి | 

యాకుక బళానబుడ్డలు నడగిపోవు | 

శ్లో! (మూధవనిదానే] కగెకంతిల తె లంతుపలై కంచార్ష/క(్యద్రన 

మ్ |! యఃవీబే త్పా)తరు కాయ తస్యాం |త్రవృ ద్ధి హృూద్భ వేత్ | 

శౌ, కర్ష (సషమౌాణము నూనెలో 1 పలము అల్ల పుర"నముక' లివి (పాతః'కాల 

మున (దాగిన ఆంధ్రవృద్ధి హరిం చు, 

నో! గోమూ[త మేరండ తై లం ఛాగమాంనరస నథా ! 

(త్రిఫలా క్యాథ తుల్యాంశం లె ల శేషం విపాచరమేత్ | 

త తెలంతు న పవాంతయ్ ॥.. శ త్రైలంతువి బేత్కర్ష నూం (తనృద్ధి [(పతాంత య | 

తా, నోమ్మూతేము మేకమాంసరనము |తీఫలములు వీనిని చమ భాగములుగ 
క్రహియఘుకౌచి దీనికిసనుయగ నాముదగుగలిపి చిక్క_గకాచి కర్ణ మెత్తును సేనిం 
పన ఆం|కవృద్ది హరించు, 

కః [్ఞారీరే] అంత్రవృట్భా వహావృబ్ధా శన్య లేచపునర్నవా | 

తా, ఆం|కవృద్ధి మహావృద్ధులయందు గలిజేరాకు నుడికించి 6 నెలలు కట్టు 
గట్టుట (పక స్తంబు (లేక ఆం(కవృద్ధియ_దు చకాకారయుగ రక్షచేయవల యును, 
మూ క్రేవృద్ధియందు దానింజించి కొౌర్చవలయు, ఆసనవృషణముల మధ్యమున నడ 
మగ రక్ష వేనీన బుడ్డహరించు, మటీయు బీజము యొక్క నరము మొజ్జలవ'లె జుట్టుకొ 
ని దిరుగుచుండిన దానియందును రక్ష వేయవలయు, 

శ్లో! [మాధవనిచానే] ఆం(త్రవృద్ధి హారంసానం మాయూరె_స్తి త్తి కిదవై ః | వాతాంత్తేకాక్కుటం పాచ్యం త్యదసంపానభోజ 
నే! యాజమే వ దాం(త్ర వృద్ధ్యారోశ మవదమూషప్నాతినాన్యభా ll 

కౌ, నెమలి తీత్తీరివశీ అనువాని ర 
ఏతీయు కోడిరసమును పానభోజనయ లయ 
శమించు, 

సములం| దాగిన ఆం తవృడ్డి హాొరిం-చుః 
౦ గుపయోగించి కొనిన వాతాం।తవొది (పద్ద 

4 ల శో మణ్చ్బాసంసేవయేన్ని త్యం న _ప్పవృద్ధి హరంపరమ్ ॥ 
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తౌ, _పెజెప్పబడిన యౌాషధముల 6 మాసములు (పత్యహము శేవింప్రచు 

కబళములం గటుచుండిన స ప్పవృగ్గులు హరించు. 
టె  “లధ్రీ 

ఆం త్రనృద్ధియందు పథ్యము, 

న్లో | సంకోధనంన_స్తిరనృగ్ని మోత స్ప్వేద ౪ (పలేపోరుణశాలయ 

శ్చ | ఏరండ తై లంసుకభీజలం-చ థన్యామిషంశి(గుఫలంపటోల 

మ్ | పునర్న వాగోతుర కాగ్నిమంథ తాంబూలపథ్యారసనా 

రసోనమ్ | వాంతి న్తధాగృంజవకం వాధూనికౌంభం ఘృతం 

తే_ప్ప్తజలంచత।క్రమ్ అగ్ధాకృతిర్వంతు.ణ యోశృ దాహో వ్య 

త్యానతో బాహుసి రాన్యధశ్చ | యదామయం శ శ్రవిధిశ్చ 

వర్ల 'దుర్వర్థ) వృథ్యాముయినాంసుఖాయ | 

తా, బిశేచనము జేయించుట వ _ప్టికర్ముం జేసు సుట ర_క్షమడీయుట చెమటను 

దీయుట లేపము యుజ్ఞ బియ్యము ఆముదము నోమఘయూ; (త్రము నిర్ణల| పదేళము నందలి జం 

తుమాంసము మునగకాయ పొట్లకాయ గలి జేరు పల్లేరు కూర నెల్లి తాంబూలముకర 

క్మా_య సన్న రాస్నము వెల్లుల్లి అనువానిని సేవించుట వమనము శేయించుట యొ 

(ఆవుల్లి గడ్డ తేనె కుండలోని నెయ్యి వుష్ణోవకము మజ్జిగ అనువానిని శేవించుట 

అండసంధుల యందర్భ చందా కారముగ ఇాల్తువేసుట కుడితట్టు వృద్ధి జెందియుం 

డిన యొడమచేతియొకగ్ల నీరనువేధించుట యొడమతట్టయిన వడిపార్ళ ఏ (ము చేతీయొ 

క. సీరనువేథించుట క స్త్రయు జేయుట యువి వ ర్త శ్ర అండవృద్ధి అనువానియందు 

హితకరంబులు. 

అం(త్రవృద్ధి యం దసధ్యము. 

న్లో ఆసూపవాాంసానిదదీనిమా పూః పిస్టాన్న దుష్టాన్న ముపోది 

కాంచ |! గురూణిశు కోట్టి త నేగరోథస్సు ఫ్టర్వర్ల నుడ గ్రమయి 

నాముమి(తమ్॥ 

తౌ, జలముగల (పజేకమునందుండు జంతుమాంసము “పేటుగు వుద్దులు పీసా 

న్నము దుష్ట మన యన్నము బచ్చలిహూర గురుకరప దార్భ ములు ఆనుచానిని శేవించు 

టు కుక్రజేగము నడ్డగించుట యివివర్హ అండవృగ్ధి అనేజానియందు కీ-రకరంబులు 
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న్లో [ముతాంత రే చేశాహతిః పృ ష్టయానంవ్యాయామం మైధు 

నంతధా | అతాాశనమభధాధాధన ముపవానంపరిత్వ జేశ్ ॥ ఖీ ్ప థీ 

తౌ, మలమూత్ర వేగము నడ్డగించుట గణము మొదలగువాని చెక్కి. సంచ 

రంచుట (శ్రమజెందుట మైధునమునేయుట మిక్కుుటముగ భుజించుట మౌర్లమునడు 

చుట వుపవాసము సేయుట వీనిని అండవృద్ధిగల వారు వర్చింపవలయు, 

ఇతి [శీ నీలకంఠ చర ణారవింన తీర్థ (వసాద పారావారభోగవిహార పొరీణ 

నిడిమోమిడి భగినత్సంపదాయ కారాధ్య రానుబేశిక శిష్యోత్తీమ 

నమళ్ళివాయ సత్చు(త పవిత్ర కవితాచాతురీధుకీణ వై ద్యజన 

శిరోభూవణ నీలకంఠకొట్టూరు బసవ రజ నామఢేయ 

(ప్రణీత (శీ బసవ రాజీయే అం (ధతాత్పర్యసహి తే 

అర్బోరోగని దాన త త్బాధ్యాసాధ్బ 

చికిత్సానుపాన పథ్యాప భ్యలక్నణయు క్షం 

చతుర్దశ (సకరణమ్, 

3 



స్థ సర్వజ్ఞ ం జగదాధారం చూలహా స్థం న శేశ్వరమ్ | 

'ము_క్షిపదాయకం బేవం ఏలకంఠమహంభ జే || 

ణా, సర్వజ్ఞాడు జగ౫త్తున కాధారభూతుడు శూలహాస్తుడు కె లాసపర్వతము 

“ధిపతి ముక్షిపదాత స్వయం పకౌళభూతుడు నగు నీలకంఠుని నేను భజిం చెద, 

వతమ్య్యూమ వృషరాజీయ మహంవై ద్య న్రిఖామణిమ్ ॥ 

వో! (శ్రీసీలకంఠవంశాబ్టీ చం[దనూ బనవాహరయః | 

తా, నీలకంఠ వంఛమనెడి తీరసము దమునకు చంద్ముడె బసవరాజు యని 

రకొ్క-నబడిన చేను వైద్యగంధములలో కడు శేస్టంలైన బసవరాజీయమను సీ 

ంధముయొక్క_ పంచదశ (పకరణమును వచింపుచున్నా డను, 

- 

వంధ్యా విదానము, 

హాల (నిత్యవాధీయే] అష్టదోపాః (స్ర్రీయఃపుంసాం ననమిోాకుక్ల 

పీనతా | ర క్రవి తృమరున్షోప్టు సన్ని పాతాభిచారకృత్ |! 

దేవ [గహకృతాదోపా శేతోహీన _న్తతఃవునూ౯ || 

తా, శ్రీ ఫరమలకు ర క్షదోమము ెళ్య్ళదోపము వాతదోపము శ్రేవ్మదోవ. 

 సన్నిపాతదోషమయు ఆభిచారదోషము చేవ దోవాదోవము (గహకోపదోమయుఅన 

8 దోషంబులు సవాజంబులుళ జనించు, ఐనను పురుషులకు మాతము త్మ్మిదె 

యగు శుక్ల హీనత దోషంబాకటి యధికంబుగ జనించు, 
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వలిధ్యావి భాగము, 

శ్లో (ముతేవం ధ్యాజన్మృవంధ్యా కాకవంధ్యాతుమోచికా | 

గర్భ(స్రావీతిగీయంతే ధో మై శే తైర్యుతః (స్ర్రీయః | 

తౌ, మృతవంధ్య జన్మవంధ్య కాకవంధ్య కదళివంధ్య అన నంధ్యలు 49 

బులు (ఆంను సంతానముగలిగి మృతి జెందిన మృతవంధ్యుని యు సంతానమే ౫ 

గకుండిన జన్మవంభ్యయనియై 2 సంతానములంబడని నొ డ్చాలేన శ్రీ కౌకవ 
ధ్యయనియు 1 సంతొనముంబడనీ గొ డాలైన త్రీ కదళీవంధ్యయనియు చెప్పం 

డు) మజియు పూర్ కదోషములవలన య్రీకగర్భ సౌవమును గలుగు, 

న్లో ఏకద్ది“పాంశవిజ్ఞాయ తతఃకర్శనమాచ శేత్ I 

శా. పెవాతౌదిదోషముల నెటీంగి చికిత్సచేయవలయు , 

వాతదుష్టార్తవ లవణము, 

శ్లో అతిస్వచ్చతరంర_క్తం తద్వదంభోజసన్ని భం 

కటిశూలంభ వేద్యస్యా యోనిశూలం చసజ్యరం | 

మారుతన్యవికారోయ మాపధంత[తకభ్య తే ॥ 

కా, బుతుకౌలమున వెడలెడు. ర.క్షము నిర్జల మై మయెజ్తుచామర పువునం 

టివర్ణముగలడై యుండుట రొంటికూల యూనిశూల జ్వర ముణలుగట యీ లతీణ 

ములతో గూడెయండునడి వాతజ దోమమని చెలియవలయు. డానిశీ నౌషదమున 
వచించెద, 

వాతా రవమునకు (క్ని నుదాది యోగము, 

న్లో (తీవ్ర దేశండదూతానాం మూఖఅంథీ. శేణపాయయేత్ | 

పంవాపహాంన _ప్పరా(తంవా యావత్స్రవతిశోణితం | 

తా, కుద్ధి చేసిన “తెగండ అఈమువపు వేరు మూమిడివేరు వీనిని సమభాగములుగ 

చూర్లము చేనీ (పత్యహము శ ఘూడలయొత్తును ఆభపాలలోగలివీ క దినములు గాన 

లేక 7 దినములు గాని లేక (వవింశాడు రక్తము నిబాయువరకుగాని శేవించుటనే 

[యోనికుద్ధంబగు, ' 
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న్లో వా తాదో్యోనావిఘు ద్ధాయాం లత్మృణామీరనంయుతా | 

సన్యపానేచ దాత వ్యా తేనసాలభ తేసుతమ్ |! 

నురువందత్నీ జేఘా? జే వామేక న్యాంమనోహశామ్ | 

యస్య వాతా వాతంపుప్ఫం ఫలంతస్యానవిద్య తే | 

తా, పైయాషథధ శేవనవలన యోనిగత వాతదోషము కుద్ధంచై న విదపలత్మ 
ఆపంజిసమూాలము ను చూర్గము జేనీ నస్యమును ఢీ మాడలరో, త్తును *అవుపాలలో గలి 

పీ పానమును జేయించవలయు, కరడిముక్క్క యందు నన్యము చేయించిన పురుషు శి 

కువును యెడమముక్కు.నందు నస స్యృయ చేయిం చిన సౌందర్యవతియైన శ్ర్ర్రీశిసభను 

గనును వాళ దోషమువలన ఫుష్పము హతే మెన త్రీకిస సంతానము గలుగ చేరదు. 

యం 

శ్లో! వవంశే పృణ్వా తేన తన్యరూపంనిగద్య తే 

పిచ్చిలంబహుళంర క్షం నాఖిళూలంతు దానుణంమే || 

౧ తా పెచె్చాపతిన వాశదోపు లక్షణంబులే _శ్రేష్మదోపమునందును గలిగి 
సూ వబను ,శష్మదోషమున బుతుకొాలర కము బంకగ అధికముగ బొడ్డులో 

చాగుణమె న భూలయు క్షమ (సవింపుచుండు, 

శేషృదోపమునకు అర్కమూలాది మోగము, 

న్నే అర్క్మ_మూలం (వీయంగుశ్చ కుంకోమంనాగ శేనరమ్ | 

బలాచాతిబలాఛాగీ వీ.రంవీత్వాదిన్నతయమ్ ] 

విశుాయాంతథా యోనా దడ్యాన్నూతేమవశాషధమ్ I 

తా, జొలేడువేరుపట్ట (పేంకణ పు పువ్వుకుంయమఫువ్వు నాగ శేనసరములు ముత్త 

వ పులనము పెద్దయు త్రేక పులగము వీనిని సమభాొగనులుగ చూర్ణము చేని కపాల 

లాేోగలివీ $ దినము లం దాగిన యోనిశుద్ధంబగు, పీదప కొంఠిని ' నోమా(త్రమతోనూరీ 
చీకింపకలయు. 

శ్లో! ల లవ్మృణాంనొప యోయు కాం నస్యేపానేప్రదాపయేత్ J * 

తేన ప్రులశశేశు్రం లకుణాఢ్యంసు సుపండితమ్ | 
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తా, లక్మణపంజి సమాలమును చూర్చముజేనీ 4 మాడలయెత్తును ఆవుపాల 

లోగలిపి | కాగటయే గాక యీ చూర్ణము నే “ఆవుపాలతో నస్యము జేనీన గొ జా 

లైనను లత్మృణవంతుడు సుపండితుడోగు కొమనునింగనును, 

చి తృదోప, లతు.ణము, 

పకజంబూ ఫలా కారం కష్టం (నవతిశోణితమ్ | 

కఠినూ లేననం తావో హ్యేతత్పి కన్యలకు ణమ్ || 

తా, బుతుకెలంబున రక్తము "నేచేడువ లె నల్లగ (సవించుట నదుమునొ 

చ్చుట కొరీరముమండుట యీ లతణములుగలది చెత్యర క్షదోవమని “డెలియవలయు, 

ప్ తదోషమునకు ఉత్ప్సలాది యోగము, 

నో ఉత్పలంతగరంకుష్టుం యస్టమధుక చ చందనం | 

అజూవీ, ణన ౦పేవ్యు దాపయేత్సంచవానరమ్ | 

తా, నల్ల కలువగడ్డ (గంధితగ రము చంగల్వకోస్టు యష్టిమధుకము (శ్రీగంధ 

ము వీనిని సనుభాగములుగ చూర్షముచే వనీ మేకపాలలోేగలిపి 5 దినములు గాని లేక 

రక్ష సావము నిలుచునరకు గాని |తాగుట టయేగాక నస స్యము గాచేనీన చుత్యర క్ష దో 

పము హారించు, 

నన్ని పాతదోహ లశ ణము, 

న్లో! నన్ని పాతహ తేఫుప్పే కృష్ణ్టముష్షంచశోణితమ్ | 
య e౯౩3 ర్ం 

కుత్సీనాభ్యుద రేళూలం ని|దాతీ(వాంగభంగతా | 

తౌ, ఫుమ్చము జెడి ర్వక్షము నలుఫుగ ప్పుష్టముగ (నవించుట కథ నాఖి వుద 

రము అనువానియందు కూలగలుగుట నిదురగలుగసట శరీరము మిక్కు_టముగ నొ 

చ్చుట యీ లక్న్షణములుగలది సన్నిఫాతర క్షదోషనుని చెలియవలయు, (యిది 

అసాధ్యము.) 
న 

సన్ని పాతవోపమమునకు ఉత్సలాది రాగము, 

న్లో ఉత్పలంతగరంకుష్టు యష్టి దూతం చరాత.నీమ్ | 

చందనం ఛాగదుగేన చాపయేత్పంచవానరమ్ | 

తా, నల్లకలువగడ్డలు |గంధితగరము చంగల్వకోస్టు యప్విమథుకమునూో మిడి 

"బేర బలురక్కనినడ్డ గ్రీగంథము పీనినిసమ భాగ ములుగ చూర్ణముచేని 4 మాడల 
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యెత్తును మేకపాలలో గలిపి 5 దినములు దాగిన యోనికుద్ధంబగ, , (పీదప తెల్ల జీళ్లే 

డువేమ 'లెల్టగం కొన వేరు గొల్ల జిడ్డి వేరు గొడ్డుకాకరదుంపలు వీనిని సమభౌగ ములు 

చూర్ష్మము చేసీ ఆవుపాలలోగ లిపి (తౌగుటయే గాక నస్యమా సగా చేయవలయం బు 

తుకోలంబున శ్ర్రీసంగముంబొనర్శిన రోగములు హరించి సంతొనము గలుగు, మటే 

యు పె జెప్పబడిన నం ధ్యారోగములయందు వుత్తరాభిముఖు డై చండ్రగసీ కొను (ద్రవ్వీ 

“ఓంసర్వార్ల సాధి మె ్యస్వాహా అనుమంతమును జపీించుచు చండ్ర వేరును బెరికి 

దానిని **ఓంకక మోర జన నై వస్యాహా) అగుమం త్రముతో నభిబుం|టెంచి (శౌగింప 

వలయునని (గంధాంతరమున జెప్పంబడియున్నయది, వంధ్యారోగమలయం దౌస 

ధమ సొనంగున పుడు “కంస మారజనో నై స్రస్వాహా” అనుమం(త్రయను నఖిమంలింప 

వలయు, 

స్ర్రీవురువ నవుంనకొత్స త్తి కారణము. 

శో రక్వాధిశ్వేభ వే _త్రీచ కుక్లాధి క్వేభ వేత్సుమాకా 

తత్సమ శ్వేతుపుండశ్చ ఫ్రంసో రేతః శయేబలా | 

గర్భంగ్భృప్షోతినోవ స్తాశుక్ల నృష్థ్టామవాపధం |! 

తా, (త్రీ !ర కైథిక్యమువలన ఆకశికువును శుకొధిక్యమువలన మొగి సవును 

క్ల శోణిత సమత్వంబున నవుంసకుండునుజనించు, శుక్ల పీనతగఆ  పురుషునివలన 

స్రీ కిగ ర్భయునిలువకుండు కావున శుక్ల వీంనత౫ల పురుషుని! వీర్వవృద్ధిక 5 "పధ ముల 

గాసంగం దగు, 

శు కవృద్ధి కి ధా[తిఫలాది యోగము, 

శ్లో! ధాత్రీ ఫలోద్భవంచూధర్ల ౦ రసేచేతు స్పుభావితం | 
శర్క_రామధు నంయు “కంగోతీరంవై వీ బేన్నరః 

శుక్లం(ప్రవర్భ వే తేన పుంసొం ప్రమీణతే తజసాం | 

లౌ, ఉన్ రిక తప్పును చూర్ణము చేనీ చఅకురసయుతో 9] మార్లు భావనే 

సీడనెండించి డానికి 'సమముగ పంచదార "తేనె గలిపి శేవించి దెంబడీ” ఆవుసాల 

' దాగవలయు, ఇటుల ౪ మండలములు చేసీన శేతోదోపము హరించుటయీగాక 

1కవేదిగలిగి సంతానము గలుగు, ( ేలధి ం శ 

వ 9 భో వాంచల సుతం 1 న్లో! (నిత్వనాథీయే] పి బేతృల్యాణఘృతకంవ వచ ఛతనుతం | 

తౌ, షా డాలు కల్యాణ ఘృతేయును చ్ించిన సంలెనము గలుగు, 
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కల్యాణ ఘృ్తము, 

న్లో! విళాలా(త్రిఫలా కాంత చేవడా నేల వాలుకం | స్థిరానంతా 

హరి(_చేద్వే శారి బే జ్యే పియంగుకా ' నీగోత్స లైలామంజిప్టీ 
దంతిదాడిమ కేగరం |! విడంగం పృళ్నిపర్లీచ కుష్టం చందన 

[పతకం | తాళీనష(త్రంబ్బ హతీమా ల త్యాః కుసుమంసమెం | 

అస్లావింశ తిభీః కల్కే_సితామ్నీ నమస్వితం | చతుర్లుణం 

జలందత్యా భఘృతం[ప్రస్థంవినాచయేత్ | అపసా లేజ్యేకానే 

శోక. మందాన లేవయే | వాతర! క్షే పతిస్యాయే తృతీయక 
చతుర్ధ శే |! మూ(తకృ చ్చ్రేషున క్వేషు విస క్చేడాహాకేమచ | 
కండూ పాంజ్వామయొవ్శాద వింశ న్మేహజ్వ రేషుచ | భూతా 

-పేశేవిచింతాయాం తద్ద చేకామచేతసాం | క న్ర్రం(స్ర్రైణాంచ 

వస్థ్యానాంధన్యమా- యుర్చలప్మద్రం | అలవ్మ్ పాపరతో' ఘం 

నర్ణ (గహనివారణం | కల్యాణభఘ్బుత నేతద్ధి (ేష్టంత్రిభు 

వచేపిచ 1 

తా, సెద్దపాపర (తిఫలములు మామిడివిత్తులు దేవదారు కూతురుబుడమ ము 

య్యావపొన్న దుగదహొండి పనఫు (మౌనిపసపు సుగంధిపాల నల్ల సుగంధిపాల 

(ేంకణము నల్ల కలువగడ్డలు యేలకులు మం జిష్టి దంతి వేరు దాడిమ చిగుళ్ళు నాయు 

ఏడంగములు కోలపొన్న చంగల్వకోష్టు (శీగంధము లవంగ పత్రిక తాళిఇాపష తీ పెద్ధ 

ములక చిన్నములక జాజిఫువ్వులు ఆన నీ £8 (వవ్యముల సముభాగములుగనూరి క 

ల్క-ముచేనీ శీ గింతలు నీళ్లు ఘృతము ] (పన్థయ గలిపి ఘృ తావ శేషయుగ కౌచి పం 

చదార తేనె గలిపి సేవించిన అపస్మారము జ్వరము కౌసము శోష అగ్నిమాంద్య 
ము కోయయు వాతరక్తము పీనస (శ్యోపి క చాతుర్థికజ్వరములు సర్వళ్యూత్రశృ 

చయలు విసర్పి తౌపము దురద పాండు ేగము వున్మాదము 20 మేహములు జ్వర 

ములు భూ తా వేళము చింతేస్వరభంగము కౌమమువలన గలిగినషోగము వీనిని హా 

రినపంజేయు. దీని సేవనవలన ఆయుర్వ్యృష్ద బలము గలుగుటయే గాక అభాగ్యము 

త్రీ 
ర్భమును భరించు. ఈ కల్యాణ ఘృతము | తీలోకముల మందు కడు(శేస్టంబు, (ఈ క 

ల్యాణఘృత శేవనవలన గర్భిణి శ్రీయొక = సంతానము జీవిందు, వెణుళురు వేళ్ళ 

రసములోనూనెగలిపి తైలపక్యముగ కౌచి దానిని సేవించినను లేక వెణుతురు వేళ్ళర 

పాపము (బ్రహ్మారతుస్సు సర్వ(గహములు నగా వోలంస, మజియు వంద్యా 
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సములో ఆవు నెయ్యిగ లిపి ఘృతపక్వముగ కాచి 7 వ మొసమున సేవించినను మ్బ 

తవం ధ్యాత్వము హరించు. వెణుతురు వేళ్ళ చెక్కా కారనపవేళ్ళు పెద్ద మాని చెక్కు 

వేతలానీ అనువాని రసములలో నూచెగలిపి కౌచి సేవించిన మృత వం ధ్యా తస 

శానము జీవించు ) 

కాక వంధ్యకు విషు కాంత యోగము, 

న్లో! పూర్వంవు(త్ర వతీయాసా క్వచిద్వంగ భ వేద్యది | కాకవ 
స్థ్యాతుసాశ్టేయా చీకి త్పాతన్యకథ్య కే  విప్హుకాన్హాం నమూ 

లాంతుకి పిస్టర్వతీ రై శృమవాైః | మహివీ.నవనీ లేన బుతు 

కాలేచుభత యల్ వవం స _ప్పదినంకుర్యా ద్వత్స యుకా-చ 

పూర్వనత్_ | గర్భంచ లభ తేశారీ కాకవంధ్యా శుభప్రదం | 

తా, తొలుత బుతవతియై కొంత కొలమునకు పిదప గొ డాలైన శ్రి కాక 

వంధ్యయ నంబడు, దానికి చికిత్స వచించెద, విన్షుకౌంత _సమూాలమును నీడ నెం 

డిం చి చూర్షము చేని బృ "టపాలతో భావనచేనీ బైజవెన్నతో 7 దినములు బు 

తుకాలమునందు కాకవంధ్య నేవించిన శుభ పదమగు సంతానముగలుగు, మణియు 

పలుమారు గర్భమును భరింపుచుండు, 

వంధ్యలకు మహదాతూది చూర్ణము, 

న్లో! (ఆయుక్వేదే) (దామౌదాడిమఖహ్రరచాతుర్దాత. కటు[త్ర 
యం | తపక్లీరీ నారీకేళం చందనం మధుకంళివం | [వియాళు 
మజా కా) చేర ముళీరంజాకి పతకం | విదారీగోమరంమో 

చా కపీకచర్భాఛవంతథా | జాతీఫలంచ తక్కో_లం రుజ్బాపా 

స్టిలవంశేజం | యనమజ్ఞాళో[ద్రవుష్పం ముసావాగబలాశ 

బ్రా | ద్విజీర శే హ్వ్యజా మోదం మెంతీతాళినప షృత్రకం ! సెం 

వంధాన్యకం భాజ్లి౯ శృృంగీభృంగీ వునరవా | అరుష్మ రా 

మిబీజంచ నమ్యజ్ఞారితమ భ)కం | వతత్సర్భ్ణం నమంకృ 

తఈ్యాద(గుణాం నరు_రాంవేచేత్ ; అన్య నూర్ష స్యక ర్హాంశం 

ఘృతశ్సీరయుత..పిబేత్. | దినపూ ర్వేతథా వశ్చాద్దృతుకాలే 
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విశేషతః | మయంచర _క్షవిత్తంచ పాదడాహమనృర్దరం। విని 
హంతి (పమేసాంచ సోమవోగంచ శర్కరాం ! మూ ఆ" 

ఘాతం మూ(త్రకృచ్చ)ం వాత కుండలి కాంతథా | వాంత్య 

రోచక ముత్వ్యగం శ్యాన కాన జర భ మం | వీననంచప గతి 

శ్యాయంసప్లి స సానంచోద రామయం | రన్హువి త్తాంగచావారచ 

ఛాతునాశంజరామయం | సరం దుర్నామరోగంచ తథా 

వాండుక కొమిలం |! పహృూదో/గంచ శిరళ్య్ళూలమా వాహమతి 

దారుణం |! కండూతిం నీతవి త్తంచ విబంభా సి ్టవిథానపి | 

సంసేవ్య భేషజం చైవ వృగ్ధోపిజనీయెత్సుతం | పుత)ంసర్వగు 

ణోేతం శ తాయుపవునామయం౦ | నృుతగర్భాచయానా 

రీయాచగ ర్భావ సారిణ ! సావీసూ తే సుతంతద్య న్నారాయ 

అపవాయణగే | వంథ్య్యాపిల లభ 'తేప్ట్యతం వృద్ణోపితరుణాయ 

తే! తురుగ మివనందృపోమూతంగ బలవిక )మః | సదాఛేవ 
జ్య సీవీ యో భవే న్థారుతివ్మిక్రమః | మహా(దామౌదిచూ 

రయం సర్వరోగ నిక్సంతనః || 

తా, (దాతీపండు దాడింబపంహు ఖర్జూూరపండు చాతుర్ణాతేక ములు త్రీకటుక 

ములు అడవిబ|అపాలు కొబ్బరి (శీగ ంథము యప్టి మధుకము వుసీరికపప్య సౌరప 

ప్ప కురు చేర వట్టి వేళ్ళు జాపి చేల గుమ్ము డుగడ్డ పల్లేరు అరటిగడ్డ దూల గొండివి 

తులు జాజికౌయ తీక్కో_ల పుట్టు చెంగల్వకోష్టు మినుములు నువ్వులు చెనురు వియ్య 

ము యవల బియ్యము లాను గ పువ్వు తుంగముస్తేలు జిబిలి కె వేళ్ళు జనపవిత్తు ౫ నల్లి జీ 

లకజ్ఞ జీలక ల్లి అజామోవము మెంతులు తాళిసెపతి సె ంథధవలవణము కొతి మెర్లు 

గంటుభారం". కక్కా_ట కశ్ళంగి గుంటగలగర గలి జేరు వేళ్ళు జీడిపలుకులు మౌామి 

డిపలుకులు రసకు లేసండు అభ కసింమారము పీనిని సమభాగములుగ చూర్షము 

చేసి దీనిని రెండింతలు సంచడార గలిపి కర్ష మెత్తును ఆవు చేతితో గాని ఆవుపాల 

తో-గాని బుతువుకెలము మొదలుకొని 4 మాసములు (పాతీఃస్నా యం కెలముల 

శేవించిన మ:యముర క్షపి త్రమపాదదాహ మ అస్ఫగ్ధరము (పమేనాము సోమగోగము 

మూత్రశర్క్మ_క మూ తౌభూతేయు మూ త్రకృచ్చ్శ్ర) ము వాతకుండలి ఆతు గ మైనవారి 
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తీ అరుచి శ్యాసకౌసలు జ్వరము (భమ పీనస పడిసెము ప్లీహము వుదరరోగము 
ఆమవి త్తీము అంగదాహము రసాదిథాతు . నాశనము ముదిమి సర్య్వార్శ స్ఫులు పాండు 

వు కౌమిల తోొమ్మునొప్పి తలనొప్పి కడుదారుణమైన, కడుప్రుబ్బరము దురద శీత 

ప్ర్తము మల మూత్ర బద్దము వీనిని హరింపంజేయు. దీని సేవనవలన వృద్ధుడు సగాపు 

తోక తిని గలుగం జేయదగిన విర్యవృద్ధిగల వాడగు, మజియు మృతగర్భముగ ల 

ఆత గర[పావముగల క్రీ సర్వగుణయు క్వ కండే రోగనిహీను-డె నారాయణభ _క్రిగల 

వ 100 సంవత్సరం జీవింపఏగిన పుతునింగనును, ముశేయు దీనిశేవనవలన 

గొడాలుసగా ప్రుతునింగనును, మణియు వృష్థులు సగాయౌవనము గలవారై గు 

జ్రాయుతో స సమానమైన గర్వము యేనుగుళో సమౌనమెనబలము పరాకమముగలవా 

. రలయ్యెదరు, దీనిని సరా శేవింపుచుండు వాకు హనుమంతునితో సమూనమెన బల 

ముగలవాడగ. ఈ దామ నూర్గయు సర్వనోగ యుల హరింపంజేయు, 

శ్లో వంథ్యాకగోో_ట కీమాలమార్ల ౦ గోవయసాతథా | 

బుతుస్నా తావి9ియం కీ వ్ కాం నర పాత నివారరే-త్ | 
a 

తౌ, శ మొడల యెత్తు శొడ్డుకౌకర చూర యును ఆవుపాలలో గలిపి బుతు 

కాలమునందు సేవించిన గర్భవాతేయు హరించు, 

పంధ్యలకు మంజ్యిగాది ఘృతము, 

న్లో మంజిస్థామధుకోత్సలంద్ది బృ స తీకాంత్యక్వగంభామ్భ తా | 

తికాగా/హాకహపాంగు గం థితగరంరుక్కాంచ సిపద్డుకం 

సిద ద్ద ంఛాన్క_ర కామలోచన వృషాశుక్లా మృ తేపాచకాః | 
స పాన రే ( నవం 2 శాజ్జీ ౯ష్టాస్వర సేషు గర్భజన నంధ్యాపినూ తేసుతం | 

తౌ, మంజిప్టి. యస్టామధు కము నల్లకలువ చిన్నములక 'పెన్టములక రేణుకలు 

"వి న్నేరుగడ్డ తిప్పతీ” జేతీిపొట వెలక యింగువ (గంధితగరము చంగల్వకోమ్రు ప 
రక్ యి య స్య + ౬ 

నప తామరతూండ్లు జి'లేశు గచ్చపలుకులు గారిశేళము ఆడ్డ'సరమయు 'నేలగుమ్ముడు 

"కాకిదొండ వీనిలో సమభాగములుగ రసముదీనీ చేతీలోవై చి ఘృతపక్వముగ కా 

-చిశేవించిన వంళ్యాత్వము మృతవం ధ్యాత్వము వారించి ఫుతు9నింగనును, 

నో (నిత్వనాధీయె ] తిలాశ్చశర్మ్క_రాః పద్భకంచేన మధునాన్ని 

ఛా? | భతీ,తాధారయ త్యేవ పతంతం గర్భమంగనా | 
స్త 
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తా, యెజ్జనువ్వులు పంచదార తామరసడ్డలు వీనిని సము ాగములంగ చూ 
రము చేనీ జుంటి తేనెలో ౫ లిపీ సేవిం చినగర్భ సాంవముగ శ్ర్రీగ ర్భ యు భరించు, 

గర్భ పాతమునకు లజ్ఞాళు యోగము. 

అగ్ని 35 క్ న్లో॥ లజ్ఞాళుధాతకీఫుప్ప ముక్పలంమధుల ధళ%గం | 

బుతుస్నాత (స్ర్రియాపీతం గర్భ పాతం నివారయ్ఆత్ ॥ 

కౌ, మణుపదామెర ఆరెపువ్వు నల్ల కలువగడ్డ యష్పిమధుకము లాద్దుసవె 
క్క వీనిని సమభాగములుగ చూర్ణ ముచేనీ ఆవుపాలుగలివీ బుతు స్నానము చేసీన 
4 వ దినమున శేవించిన గర్భస్రావము గలుగకుండు, 

శ్లో! (మతాంత రే) సమభ"గసితాయు క్షం శాలితండుల చూర్లక 
మ్ | ఉనుంబర శిఫాక్యాథం పీతంగర్భస్సురక్రీత ౭ Il 

కౌ, పంచదార రాజన వియ్య ప్రపిండి వీనిని సమ భాగమలు ౫౯ నార్చి మేడి 
చెట్టుయిక్క_ యూడలక మాయమతో శేవిం చిన గర్భసారివయుగ అ శ్రీ కిగర్ళయు 
న్గీరయుగనిలుచు, యష్టిమథుకము తామరగడ్డలు పంచదార వీనిని . “సమభాగనులు 

గ గూర్చి మర్చిం చి వుదకములో కలిపి (తౌగిన గర్చ్భసాావమ గలంగ[ండుట మే 
గాక మంటలు శమించఛి చల్ల గనుండు, 

ఉత్పలాది యాగము, 

నో ఉత్పలోత్పలశాలూక శ్వామాలోధ)క చందనం | 
తండులోదక పీతం గర్భ సాావంనివారయేత్ | 

తౌ, నల్ల కలువగుడ్డలు కలువగడ్డలు సుగంధిపాల లాదుగ కౌ క్క. (శీగంధము వీనిని సమభాగ ములుగ చూర్ష యు చేసీ బియ్యపు కడుగుతో గలిపి చేపించిన శరర సా 
వము గలుగక గర్భము స్టీరముగనిలుచు, 

ఆమ)మాల యోగము, 
క్లో! [మతాంతశే) ఆమికామూల మాస్ఫాత్య విషార వీ రేణ పాయ యేజ్ |నారీణ"ంనష్ట్ర పుష్పా ణా? తథార_క్షంఆు9వ_ర్హ తే! 

తా. మామిడి వేరునెక్క_ను ఆవుపాలలోేనూరి (తాగిన రచోనవమముగల అకురజస్సు'బై లు వెడలు, 
హా 

త్రీ 
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గర్భస్థ [క్రిమినాశ కర యోగము; 

శ్లో! [(మాధవకల్చే] షృత్రంనిభాయజకశే పరిబంధనేన పాతాళ 
నమూలజనితంశిన_ప్తవార మ్ | శూలానిసూతు బహుళ క్రి 

మయాపతంతి (క్ర్రీణామపత్యకర బీజహరశ్చకీటః | 

తా, దూసరితీగయాకులను కడుపుపై నునిచి ర్మాతులయందు. 7 దినములుగ 

ట్రిన యోనిశూల వారించుటయేగాక కడుపులో మికళ్కుటముగ గర్భ నాళనకర ముగ 

నుండు నూత్కు మైన యేక పురుపలు ఫుతోంత్ప త్రీకి కారణభూతమైన. బ్రీజయను 

పానము జీసెడు పెరుగులువూడిపడు. (పల్లేక వేమమల్లి చెక్క రావివెక్క_ మేడి చెక్కు 

యప్టీవాధుకము వీనిని 'సవుభాగమయులుగ చూర్ణ ముచేసి అందు. ళర్క_,ర షాలు గలిప్ 

(తౌగిన చ్ర్రీలబుతుకూల ర_క్షకూల హరించి గర్భము నిలుచు.) 

అభయూాది యోగము, 

క్లో! (సిద్ధ విద్యాభూ! ] అభయాదీవ్యకంహింగు కృష్ణజీరకమైంధ 
వమ్ | యవయారార్మ_మూలాన వన్హాభూవ్యోషమతుకమ్ | 

లశునంచగమాంకేన ఛాగశీ శేణపేవయేజ్” | తళ్ళీ రంపా 
య యేద్వంధ్యా మృతుకాలేచసేవమేత్ | ర్కకృళూలంయో 

నిళూలంవి త్తళూలుత కై వచ | మక్క_ల్లళూలకంచై వ సర్వ 

ఛూలహరంపరమ్ ॥ 

తా, కరక్కాైయలు వెనుము యింగువ నల్ల జీల క జ్ఞ సె ంధవలవణము యవ 

కారము జిల్లేడు వేరు చెక్కు గలిజేరువేరు తిక బుకములు గచ్చపలుకులు వెల్లుల్లి పాయ 

లు వీనిని సమభాగములుగ దంచి చూర్ణ ము శేసీ మేక పాలతో 7 మౌర్జుమర్జిం చి భా 

వనజేనీ నీడనెండింది 4 మొడల యెత్తు ను మేకపాలతో బుతు కొలము మెందావకేమా 

సములు నొడాలు సేవించిన యోనిశూల పిత్తళూల నుక్క_ల్లళూల మొదలగు 'సర్వ 

శూూలలు హారించు, 

న్లో శంఖ దా"నమితిఖ్యాత మృతుకాలేతుసేవయేత్ | 

ర _క్రళూలంయోనిళూలం సర్వళూలంనిబర్హ్హ యేల్ | 

తా, (పనిద్ధమైన శంఖు దావకము బుతుకౌలము మొదలుకొని గేవింప్రుచుం 

డిన ర_క్షకూల యోనిశూల సర్వశూ లలు పహారించు, (మజియు సర్వకూలలు హరిం 
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చుటకై గనదికౌలులోపల -వీలమండకు రై (వేళ్ళే (ప్రదేకయన రత (గొల్లు) చేయవల 
యు, మటియు వంధ్యాగోగనిదానమున స్రురుమనికి జనించు శేతోహీనదోషమయు 
హరించి వీర్యవృద్ధిగ లుగుట కై జెప్పంబడిన చికిత్సల నే గర్భ సావమయుగ ల శ్ర్రీలకోను 

జేయందగ,) 

గ! మెట్టదాసరితాంలీటిమిాందదీప | 

ముంచందల వెళ్ళునదియును (ద్రుంచిమసియు: | 

జేసివెన్నయుం జేరిచిపూసెనేని | 

కాంతేలకుయోని దుఠరాంనగణములడగు | 

1 ద న్లో (సిద్దరసార్ల వే] అకస్మాత్స)భ మేమాసే గ ల్ఫే భవతి వేదనా 

నో శే పేషయేత్తుల్యం పద [కోలీ ర చందనమ్ 

పలమూత్రపి బేన్నారీ త్యాద్యగర స్టోోభ వేత్ | 

శా, అకస్మాతుగా |పథమమా'సమున గర్భ వేదనగలిగిన బైలుదామెర వట్టివే 

ను (శ్రీగంధము వీనిని సమభాగములుగ ఆవుపాలుతోనూరి 1 పల మెత్తును శేవించిన 
(పథమమాసమున గర్భిణీ శ్ర్రీకిగలిగిన గర్భ వేదన హరించి గర్భము స్థరముగ నిలుచు, 

౨డవమాన గర్భ చికిత్స, 
A 

నూసేద్వితీయేగోథీ రై క పీత్వా తామ్యతి వేదనా i 

తౌ, నల్లకలువగడ్డ తామరతూండ్లు బొల్లి వూసవిత్తులు కర్కాటకశ్చ్ళ్చంగి వీ 
నిని సనమభాగములుగ ఆవుపాలతోనూరి ] పల మెత్తును నేవించిన 2 వమానము నగర్భి 
ణీ క్రీ కి”లినన గర వేదనహరి ్ర ఈ ఎ నహరించి గర్భము స్థిరముగ నుండు 

వి 

నే క్రీఖండంతేగరంకుస్గం నృుణాళంపద్శ కేనరమ్ | 
॥ Wn 

పిబేచ్చితోదశై కసిహ్టం తృతీయ వేదనావతీ | 

తా, (శ్రీగంధము (గంధితిగ రయ చెంగల్వకోష్టు తామరతూండ్లు నౌ'మర అగ 
రులు వీనిని సమభాగములుగ శీశనోదకముతో నూరి పల మెత్తున్ను దాగిన రీ వ మొన 
మున గర్భిణి ,క్రీకి గలిషిన గర వేదన వారించు, ణి శ్రీ స్థువేదన హరిం 
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శ్లో! నీలోత్సలమృణాళాని గోతురంనక శేరుకమ్ | 
చతుర్గమా'సేగోతీ రై * పిబేచ్చామ్యతి వేదనా ॥ 

థి ర 

తా, నల్లకలువగడ్డలు తామరతూండ్లు పల్లేరు నెమ్ముటములు వీనిని ఆవుపా 

;ళోనూరి శే సేరెత్తును (దాగిన ఉ వ మాసమున గర్భిణి క్ర్రీకి గలిగిన గర్భజేదన 

గారించు, 

శ్లో॥ వునర్న వాథ కాకోళీ తగరంసీలముత్పలమ్ ॥ 
గోశీఆ 8 పంచమేమాసే గర్గ చేశ గారంపిబేత్ ॥ వ్ ఖల్ 

తా, గలిజేరు కాకోళి గంధితగరము నల్ల కలువయుంపలు వీనిని సమభాగము 

గ ఆవుపాలతో నూరి (తాగిన 5 వ మొసమున గర్భిణి ్ ర్రీక గలిగిన గర్భ వేదన 

+*రించు, 

న్లో! సితాకవిత్ధమంజిస్ట శీతతోయేన పేషయేత్. | 
పషుస్తేచూసేగవాంవీ. రై ః పీబేచ్చాచ్యుతి వేదనా I 

తా, పంచదార చెలగపంటిబేసయ మంజిస్టి, వీనిని శీతోదకముతో శాని లేక 

వుపాలతోశాని నూక తాగిన 6 వ మాసమున నర్చణి ్ర్రీకిగతిగిన గర్భ జేదన 

ంరించు, 

వో కచోరంపొష్క_రంమూలం తోమొ ర్వానీలముక్పలమ్ | 
cn QA 

పీత్వాతు సస్తమేనూనే విష్ట్వాటీ రై ః ప్రశామ్యతి ॥ 

తా, క చోరములు వుష్కు-ర మూల మునల్ల కలువగడ్డ లు వీనినినుదకముతో గాని 

ఫ్రసాలతో గానికూరి (తాగిన 7 వ మాసమునగర్శి ణి ్ర్రీకిగ లిగినగర ఖ చేదనభారిం ను, 

ఎనిమిదవమాన గర్భ చికిత్స 

A యన్వీపదాతుకంముస్తా క్ర ేరుగజవీప్పలీ | 

సిలోత్పలంగ వాంథీ.రైః వీబేనా థౌొప్రే కీనలీ॥ 
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ఛా, యపష్ప్రిమధుకము బయలుచా మెర గచ్చపలుకులు తుంగము స్తెలు నెమ్ము 

టములు గజపీప్పళ్ళు నల్లకలువగడ్డలు వీనిని ఆవుపాలతో నూరి! తౌగిన రి వమాస 

మున గర్భిణి స్త్రీ కీ కలిగన నర్భ వేదన హరించు, 

శ్లో! నిశాలాబీజమంకోలం మధునానహలేపమీ-త్ | 

వేదనానవమేమాసే శ్రమమాష్నో తినిశృయమ్ | 

నవమేమధుకానంతా శొరిబాః వయసావీబేత్ | . 

తా. పాపరవిత్తులు వూడుగవిత్తులు వీనిని లేనెళోనూరి కడుపుపై బ్నీన 

9 వ మాసమున గర్భిణి స్రీ కిగలిగి న _గెర్భ వేదన నిశ్చ యము హరించు మటీయు 

యష్టిమధుక ము దురదగొండి నుగంధిపాల వీనిని పాలనోనూరి (తాగవల యు, 

శ్లో! విష్టాతుశర్క_ రాం[దామోం సమె ద్రంసీలముత్పలమ్ [ 

పాయయేద్లక మేమాసి గచాంనీ.న ౩ (ప్రశాంతయే॥ 

తా, పంచదార (దాతపండు నల్ల క లువగడ్డలు వీనిని పాలతోనూరి లేనేలో 

గలిపి శీవించిన 10 వ మాసమున గర్భిణి క్రిళలిగిన గర్భవేవన హరించు 

గర్భళూలనా ర చికిత్సలు న్స 

శ్లో॥ పదకంద (స్రుతంవారి నశ్నీరంపాయ యేద్వథూమ్ | 
. గర  సావహారం శ్రేష్ట శర్క_రామి(్రితంనిశామ్ | 

బల. శసక్యోళ్ళని క్యాఢ్ం గర్భిణేస ర్పిపాూనహా | 

తై లేన వాసమంవీత్వా గర సకాలాత్ప్రము చ్య కే | 

ఈ, తామరదుంపలచంచీ గసముగీనీ ఆందుపాలు పంచదార పసు గలిపీ 

హీ శీవిం చిన గర్భ సౌావయు హరించు, మటీయం ము త్తవపులగమును శొొంకినినూరి 
యుడికీంచి నేతితో గాని లేక నూనెతోగాని శేవిం చిన గర్భశూలహారించు, 

Ea (మాధననిడాశే] బలానాగర-త్రాణాం 'క్యాభంపా రాన్ని 
_ మంథయోొోః | సత్వావిముచ్య తె సాజ్యంగర్భి ణీగర్భకూలత 8|| 
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తా, ము'త్తేవపులగము, శొంఠి చిత్రమాల ము శిరు బొద్ది కూర నెల్లి వీనిని కసా 

యమూకాచి అందునెయ్యిగ లిపి తాగిన గర్భిణీ క్ర్రీయొక్క శూలల్ను వారించు, 

నో [మాధవవిడానే] శుంఠీబిల్య బలా కాగథం (భష్టమై ంధవసం 

యుతమ్ | సరామఠంవి బేత్సర్చిర్లర్భిణీళూలనాశ నన్ ॥ 

తా, శొంఠి మారేడువేరు ము త్రవవులగము వీనిని సమభాగములుగ దం చిక 

పాయముకౌచి అంధు పేల్చిన సెంధవలవణము యింగువ నెయ్యి గొపి సేవించిన ౫ 

ర్భిణీ క్రీ శూలలు మానును, 

“శో ([అన్యశా స్టే] అర్హ ,క క్యథితంసిద్ధం నవీ, రాజ్యగుడంపి బేత్. | 

పిప్పలీచూర్ల నంయు_క్షం xX ర్భిణేకూలనాశ నమ్ | 

కా, అల్ల పుకషాయములో పాలు నెయ్యి బెల్లము వీప్పలిచూర్లము గలిపి సే 

వించిన గర్భిణి శూలలు హరించు. 

అహిపత్య చూర ము, 
ర 

శ్లో॥ థా త్రీవిడంగం త్రిసుగ ంధముస్తా వ్యోషం చపథ్యా (తివృతం 

త్రిభాగమ్ ॥ చూర్ణ ౦ంసమశర్క_రమూ నమేతదుష్టోద కేనై * 
వపి బేన్ని హంతి | శూలాశ్ని మాంద్యం గుదజాంకు రాణి కుష్టు. 

(పమేహ (క్రిమి గర్భళూలమ్ వాతంచపై _త్తంచ కఫంచపాండు 

హ్న[వోగమాశుత్వహిపత్యదూర్మ మ్ | 

తౌ. వునీరికపవ్చ వాయువిడంగములు యేలకులు లవంగపు చెక్క ఆకోష్మ తిక 

తుంగము స్పెలు తికటుకములు కర క్కౌాయలు వీనిచూర్లము ధినుసు కొకొ_క భాగ 

ము తెనడచూర్షము లీ భాగయు యీ శెంటికి సమముగ  పంచదారగలిపీ యుప్లోద 

కనుడో సేవించిన విశేచనంబై శూల అగ్ని మౌంవ్యయు మాలరోనము కుస్టుపు (ప 

మేహాను (కియబు గర్భకూల వాతపీత్తే కఫ పాండవులు హృ వోఎగము వీనిని హా 

రింపం జేయు, 

యోనిశూల చికిత్స, 

న్లో; [ఆయు ర్వే దే) యోనె|క్రియో చనంజా తే తేసళూలంభ వేద 

తన్నామ [క్రిమిళూలంచ క_రృన్నంభిషగ త్త మె; 
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సింబ[దావై స్పునంవి విష్యం ఐం బె రండన్యబీజక మ్ [| 

యూోూనిళూలత శారశ్ని ష్టం గోళకంయోనిమ ధ్యగమ్ |] 

జొ, యానియందు (కములు జనించి దానివలన శూలగలిగిన (కీమిళూల య 

నంబడు, దీని నివారణాకం బె వైద్యుడు చికిళ్స్చం జేయవల ము, ఎట్లనిన, 'వేపవిర్తు 

లు ఆముదపుపప్పు వీనిని మ సాకురసముతో నూరి ముద్ద జేసీ జొదూూనియతదు భరింపండే 

యవలయుననుహ్, నః 

శ్లో! (అశ్వినీక లే] సోమరాజీ చేన దారుని శానింబాన్సమాంఠ కాః ! 

తచ్చపిప్లా(వ తేపోయం ఊయోానికాలహర లః | 

తొ. ఫెవం చివిత్తుల దేవదానవ నుం చిపసపు వేపాన వీనిని సమ భాగములు? 

జూరి యోనియందు లేపనము జేసీన యోనిశూల హరించు, 

న్లో। లశునంగృప ఇాధూవుంచ విశాలాంచవిళంగకమ్ | 

కంటకారీఫ ఫలర మై కి నిష్టా యోనిం (వలేపయీంత్ | 

క్రిమిశాలవారంఖ్యాతం స _ప్పరా(త్రమనంశక యమ్ | 

శా, వెల్తులిపాయలు కరుశూపము పాపర వాయువిడంగములు" వీనిని సము 

ఛాగయలుగ ఖబ్బయులోనుని చి నేలములకపండ్దరసముతో నూరి యోనియందు 7 ది 

నములు లేపనము జేసిన యానియందలి (కైమిళూల నిస్పంశయముగ పహారిం-చచు, 

'యోనిమగర్యాంన నిదాన తచ్చికిత్స. 

న్లో గుహ్య వాయుర థమన్నధస్థ సలం నంవి శేద్భవతిదు వ్య మా+ంనకమ్ | 
త త్రవాతహరఛాద చేదీ వోఛాదయేదితర ధేభే హనకమ్ |! 

చా, అపానవాతము యోని తం బె న యోని నుంచు దుర్మాం'సయు జనిం'చ్యు 

దానియందు నెయ్యిచరిమి వాతహరమైగ యాకలు బెట్టిెకట్టుగట్రినను (లేక శే పడె బ 

హ్మ్ ముడికౌయల (చొక్కా యుడికిం చి కక్టుగట్రినను యోనిదుర్మాంసయుహరించు, 

న్లో యస్యావా త హతంపుష్స్పం (వణదుర్లంథవీడీతఠమ్ | 

త(త్రదోపన్సువిజ్ఞేయ _ నృతః క్ష ర రృనమాచ రేత్ || 

తొ, ఏ స్త్రీకి వాతవోషమువలన ఫువ్నషుజెడి ్ ఞయూానియందు (వణముబుట్టిదు 

సంధముగ లి! యుండొడినో అట్టి క్ర్రీయొక్కదోషమును చాాసగనెటింగి శికిత్సింప 

వలయు, శ్ 
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న్లో జాతీనింబపటోలప తకటుకా జార్వీ (నిశాశారిణా | 

మీంజిష్టా భయతుత్త సిక్టమధు కై న్నశ్తావ్నావీతై స్పమైః 

సర్పిస్సిద్దమ చేనసూ క్ష వదనే యోనౌొన దా(సావణీ | 
దుర్గంధేశ్చరుజా (వణానిచ గదాశుద్ధ్యంతిలే బేపేనచ | 

నిత్యం ప్రతాళితంకు ర్యా చో్యోవిదుర్లంధనాశ నమ్ || 

తా, జాపత్రి పుంచివేపకొనలు చేతీపొాట్లాకు చేతి వీర పలుకులు (మౌనిపసపు 

పనపు నాడపాల మంజ్ జిష్ట కర క్కౌాెయలు మెలుతుత్తోము మైనము యస్టినుధుకము 

(కౌనుగవిత్తులు వీనిని సమభాగములుగ గూర్చి నేతినివండి యోనియందు బూసీన 

కొరంానిసంంప-వితదోవము సదాయోనీయందు (సౌశము యోనిదుర్ద ంభము యోనిభూల ' 

వోని వణము శుద్ధం బై మానును, గావున (పతిడినయుగ డెగి శేప నము జేయనలయు , 

(యోగ రాజగుస్రలమును శేసింపవలయు. ) 

గద(భంశ చికిత్స. 

నొ గుద(భంశంఘృ తా భం వాత ఘ్నె యిరుపవాహయేత్' || 

తౌ, వాతదోషము గుదగతం'బి న గుదభంశముగలుగు, దానినుందు నెయ్యి 

చరిమి లోనికి దోసీ వాతీహర మైన యాకులంగట్ట వలయు, లేక బహూ మేడికౌయల 

గాని అంతర దడా మెరనుగాని కాౌలుపడి (చౌ క్ యుడికించి చిక ట్టుగ ట్రవలయు, ఈయు 

పచారముల చే గుద భ0శము చారించు, 

ఫుస్పూవరోధ నిదానము, 

నో॥ వాతోల్భణాచ్చ యోనిస్థం ఫువ్వస్టాననలంభ వేత | 

వుష్పారోథమిత్యు క్ష కం తన్నా మమునిపుంగనై 1 

తా, వాతము బకోపీం ౦చి యోనిగుతం బె ఫుష్పు స్థానమును దొలగించి నొప్పి 

రిగలుగం జేనిన పుహ్పావరోధమని మునులువ చిం శౌదరు, 

న్లో (సిద్ధనం[గ en లాంగలీ కంద చూర్ష్మం చ మూలంవాహ్యాప 

మార్షజమ్ | ఇం[ద్రవారుణి కామూలం 'మూనిస్థంపుప్పరోధనుత్ 

తా, వెన్నచర్ల గడ్డ వుత్త నేణు వేరు పాపర వేరు వీనిలో 'జేని నేని నూరిముద్ద 

జేసిమోనియం ధునచికొనిన పుష్పాశరోధము నివృత్రీంచు, 
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శ్గో॥ [మాధవనసిదానే] తిలమూల కొపూయేణ బ్రహ్మదండీయమూ 

లకమ్ | యష్టి (త్రికటుకంచూర్మం క్యాధయు_కంచపాయమే 

త్ | వుస్పరోగోర క్తగుల్మే (ప్ర శాంపధ్యం ప్రశన్య లే 

తా, (బవ్మాదండి వేళ్ళను నువ్వుల వేళ్ళ క సాయముతో నూరి ప్రష్పావరోధనము 

నందు అపనము జేయుటయీ గాక నువ్వుల వేళ్ళక పాయములో యప్టి మధుక ము (తిక 

టుకములు ఆనువాని చూర్భమునుగలిపి సేవించిన పుష్పావగోధము ర _క్షసల్మము 

నివృ్తిం దు, 

న్లో! ((అశ్విసీక ల్వే) తిలక్యాఇెగుడంవ్యోహం తిలభార్జీ యు లేవివా | 

పాలేర కన వశల్నేనష్ట్రవుప్పేచపాయయేత్. || 

తా. నువ్వులక హాయములో “బెల్ల మును శొంఠి పిప్పలి మిరియాలుఅను నొనీని 

శాని లేక నువ్వులు గంటుభారంగి అనువానిలో “బెల్ల మును [తీకటుకచూర్ష మును 

గానిగలిపీ సేవించిన గర్భవాతేము రక్త్శసావమ్. గుల్మము పుష్పావగోధము నివ 

త్తించు, 

న్లో॥ చణకానాంరనం్నవె'వ శృతంశీరఘ్సు లేనవా | 

శర్క_రామధునంయు కం ర_కదోహవహారంపిబేత్ ॥ 
కా నా | 

తా. సెనగక్షట్లుతో పాలు నెయ్యి గలిపి కౌచి పంచదార గాని తేచెగాని 

కలిపి సేపించిన (పుస్పావరోభము) హరించు, 

న్ || పుణ్భానంసేవయన్నిత్యం ఫుష్పరోధోనివ ర్త లే ॥ 

ఫుస్పావరోధము నవృత్తించుటకై 6 మాగములవరకు. పూర్వోక్ష్తాహథ 
ముల ేసింపవలయు, 

గర్భిణీద్వర చికిత్స 

శ్లో॥ వయస్థా శారి బాపాశా తోయతో యదనాగనరై:ః | 
న లతేంశితంపిబే ద్వారి గర్భిణీజ్వుగ నాశ నమ్ | 

తా, కరక్కాాయలు గూడపాల శిరుబొద్ది కురు వేరు తుంగ సప్పెలు శ్లో 

నిని నమముగదంచి కషాయముకౌచి చలార్చి (తాగిన గర్భిణి స్ర్రీజ్వరము హరిం. న 
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[మాధవనిడానే] దురాలభాబలాపారా నాగరాంబుద నం 

శృతమ్ | గర్భిణీం పాయయీతోయ మత్తిష్తారేషు నర్వదా! 

తౌ, దురదగొండి ము త్తివపులగము శిరుబొద్ది చేరు తుంగమయుస్తెలు కొంఠి వీనిని 

క పాయముకౌచి (తాగిన గర్భిణీ క్రీ ఆతీసారము వారించు, 

గర్భిణీశోఫ చికిత్స, 

న్లో॥ ఫునర్న వార్ష )క కాాథం నశ్నీర మనిశంపిబేత్ | 

నోఫోాదా వ_ర్పగుల్భార్భ శ్యాంత్యర్థం గర్భిణీనిళి || 

తా, గలిజేరు వేరు అల్ల ము వీనిని కపూయముకౌా-చీ అంచు పాలుగలిపీ రాతుల 

అఆమయందు దాగిన గర్భిణి శ్ర్రీశోఫ వుడావ_ర్రము గుల్మము ఆర్భన్సు వారించు, 

శ్లో! వర్హాభూ మూలనిర్వానం నఘృతం గుడనంయుతమ్ | 

గర్భిణిం వాయయీ బేత చాపోదా వ_ర్హనాథశనమ్ ॥ 

తాం గలి జేరు వేరును కషాయము కాది నెయ్యి బెల్లము గలిపి తాగిన: గర్భిణి క్రీ 

శోభ ఫలు వుదావర్త రము హరించు, 

తో (వూఫవకల్పే] మూర వై మరిచానాంతు సితాశ (ద ఘు 

లేన్సవా | లిహ్మ్యా త్కా నహరంపథ్యం గ ర్భిణేనాం|ప్రశస్య తే | 

తౌ, మిరియపుచూర్లము పంచదార వీనిని “తేనెలో గాని చేనీతో-గాని గలిపీ 

కబించిన గర్భిణీ క్రీ దగ్గు హరించు, 

గర్భిణీ శ్వాస చికిత్స, 

న్లో! [అయుశ్వేచే] న్వరసంమాతులుంగన్య వీప్పలీమరిచాన్వితమ్ | 

. గర్భిణీం పాయ౭యీమ్యుక్వా శ్యాన హృద్రోగ కానపహృత్. || 

తా. మాదీఫల రసములో పీప్పలిచూర్ల ము మిరి మ పు చూర్ణము గలివీ చీదిం 

చున గర్భిణీ త్రీశాసమ్ము హృద్రోగము కొసను వారించు, 
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నో [అయుశ్యేచ) కృంగీభార్డి నచావ్యోపా గిరి మృత్క_టుకొ 

ఛు3మూాః | గర్భిణే వ్యాసకానన్య వి బత్సఫఘ్బుత నూతీ.కాః | 

లౌ, కర్కాటక రంగి గంటుఖభారంగి వస (తికటుకము౯ం కొనిరాయి కటుక 

పీణి కరక్క్క_వూలు వీనిని సమభాగములు™ నూరి కల్క_యుజేసీ అంధు నెయ్యి 
గాని లేక లేనెగాని కలిపి జేవించిన గర్భిణి న్స్ EN కినశ్యాసలు వారించు 

గర్పిణీ ర కవి త చికతే, 
భి ఎవ ఏ గ 

దాహాసిరా బలాధా(క్రీ వాసా మధుకళ్ట్వాలుకమ్ 
లా 

స లద పం క వశం యవాగూర్యా గర్భిణ్యా ర_క్టపి త్తజిత్ ॥ 

తౌ, (దామపండు మయ్యాకుపొన్న యు త్రవవులగయు వునీరి కెపప్పు అడ్డనరపు 
యీనెలు ఆ ముప్టిమధుక ము కూతురువువను వీనిని కపూయముకాచిగాని లేక ఆ ద్రవ్య 
మలదంచిపాలుబోని యవాాసకొచి గాని సేవించిన గర్భిణి స్రీ స్వైర క్షపి తేయు ' హరించు 

గర్భెణోనాసార క ికిత,, 
వా గ 

a జన > అద 2 అ | 5 న్ న్లో! ఉదుంబర ఫలక్వాఢథం ఘృ టై ;నక్యం సితాయుతమ్ | 
ఏలామరిచ సేనా ఇక తోయతోయద 'నాగళిః | వా. చ కృత మే తల్పి బేద్యారి గర్భిణీ నాగర కజిత్ ॥ 

m+) 

తౌ, మేడిపందు కసాయమయులో నెయ్యి పంచబారగ లిపి పక(ముజేసీ గాని 
లేక యేలకులు మిరియాలు వట్టి ప త రురు మేకు తుంంగయు్తౌలు క్ష శొంఠి, వ్విని క షా 
యము కోచి గాని చేధించిన గర్భిణి క్రీ లకు ముసష్క.న గాశెడి ర_క్షయు హరించు, 

/ 

నర్భిణీధర్షి చికిత్స, 

క్లో బీలులాజాంబు సేనైర్థిక్న విబేచృర్టిషు గర్భిణ || 

తా. మానేడువేనో జేలాలు కురువేర వటి వేరు వీనికల్క_ మును (దాగిన 
గర్భిణి ్ ర్రీవాంతులు వారించు, 

క్లో! (సిద్ధరసార్ష వే] నుధుకో శీర సిద్ధంవా (దా హహమధుకసాథి3మ్ 
న్ ళసర ర్ బాం “4 | ఎలిం నశెర్క_రం ('ర్ర్రైటౌల ఛర్చిందాహ రుజాంజయిత్ ॥ 
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తౌ, యష్టిమభుకము వట్టినేరు అనువాని కపోయనులో గాని లేక (చాక 

పండు యష్టైమధుకము ఆనువాని కషాయములోగాని పంచదార గలిపీ సేవించిన 

గర్భిణి స్త్రీ వాంతులు దావాము హారించు, 

గర్భిణీ అగ్ని మాంద్య చికిత్స = 

శ్లో [మాధవనిడానసే] అజా మో దాశ్వగంభా భ్యాం జీరక్ రంవిప్ప 

లీద్యయమ్ | న మో ద్రంనగుడిం తహ్యంగర్భిణ్యావహ్ని దీపనం॥ 

వా, ఓమము “పె న్నేరుగడ్డ జీలకజ్ఞ వీప్పలి మోడి వీనిని సమ ఖొ"గములుంగ 

చూర్ణము జేసీ తేచి జెల్ల ముగ లిపీ 'లేహ్యపక్యముగ వండి చేపించిన గరీడి ౨ 

యొక్క అగ్నిమాంచ్యము హరించు, (ఫ్ర్రీకి పసవించిన పిదప అగ్నిప. ద్యము 

తజు-చుగజనిం చు, తన్ని వార ణార్ధంమును (గహణ్యతి సారములు జనించిన తన్ని వార 

ణార ంబును అమ్షుపెత్యమునకై 'జెప,౦ంబడిన మహాసంజీవనీ రసమునుగాని లేక, పాన్నే 

శ్వార రసమును గాని సేవింపవలయు దీనిచే బాలింత రోగములు హరించు.) 

గర్భిణవాత చికిత్స. 

శ్ఞో॥ (సిందూరమణిదర్చ శే బిల్యాగ్ని మంథపక్వంవా పాటలీ 
నాగ రేణవా |! సిద -తీరంరసో వావి గది శీ వాతకోగనుత్ ॥ 

ధి భి 

తా, నూశేడువేరు కూరనెల్లి అనువాని నేని లేక కలిగొట్లు శొంఠితనువాని 

చేని పాలయు కముగకాళిగాని లేక కల్కు ముజేసీగాని సేవించిన గర్పిణి క్రీ నాత 
ఆని భళి 

రోగము హరించు, 

న్లో॥ అధవా దశమూలాంబు వికోోహం నమాయుతమ్ | 

చేవదారు బభారాన్నా శుంకై కరండక నాధితమ్ | 
౦-9 

“5 GEE చ్ కారా ౪ వి | || 
సలిలం ఆ 'లనంమి (శ మసిలారా న చావీ బేత్ 

తె, మారేడు కూర నెల్లి 'సమ్ముడు తేక్కు_ లి కలిగొట్లు దుందిలముకేోలపొన్న 

నక్క_పొన్న సెద్దములక జీలయులక ఆననీ దకయమాల కపషాయిములో శొంఠి పీప్పలి 

మార్హయుగ లిపి సేవించినగర్భిణి ప్ర్రీవాత నొప్పులు హారించు “క శేవదాగు ము కోవ 

వులగము దుంపరాన్నముశొ 939 ఆముదపు వేరు దీ? ౧ సాయముకాౌెచి యంచామిశాను 
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బొట్టుగలిపి దాగిన గర్భిణి స్త్రీ వాతనొప్పులు హరించు, (ఇక [(పసవానంతరము 

'గలుగ వాతములకు చికిత్స వచిం చెద) 

సూత్తికావాతమునకు బడజబానల రసము, 

| నర నూత | మకా న్లో [రనరక్నా క శే] శుద్ధసూతన్య భాగన్వాక్తా చుచూర్భంచ 

తత్సమమ్ | డ్ఫిభాగం గంధకంమైన |క్రీభాగంచ కటుత్రయ 

మ్ | వహ్నితత్పర భాగై కం కుష్టుంభాగ నమన్వితమ్ | జ్వాలా 

ముఖీ రసు ర్శర్ష్యం బద రాసి (పనూణక్రమ్ |! బడ బానలకః 

(పో_క్షః (పసూతీ వాతనాశనః | 
అ, జట 

తా, కుద్ధి జేసిన రసము 1 భాగము తామభన్మము 1 భాగము శుద్ధి బేనినగంధ 

కము 2 భాగములు శొంఠి పిప్పలి మిరియాలు చిత్రమూలము చంగల్వకోష్షు యివి 

దినుసు కొకొ_కభాగము యిటుల వీనినెల్ల - ఖల్వములో నునిచి జ్వాలాముఖీరస 

ముతో 4 రూములు మర్తించి శేగువి తంతే వటికములుజేసీ యందొకదానిని ఆవు 
చెయ్యి మిరియపుచూర్ణము అనువానికో గా? లేక మినుపకట్టు వెల్లుల్లి సము ఆను 

వానిలో నూెబొట్టవెచి యాయనుపానముతోడ గాని లేక నీరుగొలిమి ఢాగురసము 

మిరియపు చూర్ణము అనువానితో గాని శేవించిన [పసూతి వాతోను హరించు, (లేక 

(పనాతి వాతమున వాకవిధ్వంసనీ రసయునై నను సేవింపంనగు, ) 

గర్భిణీ (స్రీలకు పథ్యము, 

శ్లో! (మాధవనిడానే] ముద్దగోధూమప్యుక శాలిజా3గలజారసా ః| 

విల్వహా శ్మాండపత్తూర పటోలం బాలమూలకమ్ 1 

కార కల్ల క వార్తాక జీవంతీ తండులీయకమ్ | 

(దాతొదాడివు ఖర్జూరం శీ..౧తక్రం ఫఘృు ౪ -న్వితమ్ 

లఘునథ్యంచ యద్ద)వ్యం గగ్భెణ్యాం హితముచ్యతే | 

తా, హెసలు గోధుములు 60 డినవులకు ఫలించెడి వగ్గు జాంగలమ్రాం'స 

గమ మాశేడుకౌయ ముదురుసమ్ముడుక'య పొన్నగంటికుంర పొట్లకాయ లేక 

ముల్లంగిగడ్డలు కౌకరకాయ వంకాయ మనుబాలటార చిట్టిటార | దాత్నపరడు 

. చాడింబపండు ఖర్టూర పండు ఆవుపాలు చుల్ల నెయ్యి లముక రన వ్యములు, వనుటియు 

పథకకర,దవ(ములు, ఇవి గర్నిణ్, శ్రీ లవ సుభగకరంబులు, శ్చ ర(దవ్య ఇల గాక దు ఫ్య 
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గర్భిణ స్రీలకు అవథ్యము. 

శో అతెవ్వ్యాయామని[చ్రాచ భారన్యవ స సొనంవరమ్ | అధజా 

గరణంన్వవ్నః కోఠినే కుక్కుటాననమ్ ! తోకకోధ భయం 

వేగం పీడా వమనచేచనే | ఉపవాసశ్చలీళ్లీ పం గురువిస్థం 

భిభోజనమ్ |! రక్తం నిశ్వసననంకర్య భే శయనం మద్యమాహి 

పమ్ | ఉత్తాన శయనంయచ్చ గర్భిణే తుత్య జేత్సదా! 

తా, మిక్కు_టముగ సంచారము సేయుట పగలు ని దించుటకడుభారమును 

వట జాగరణ సే 'యుట కఠినాస సనముననిదించుట ఇాంతుగూర్పుండుట యేడ్సుట 

పమునుజెంగుట భమపకుట మల మాత వేగము నడ్డగించుట క్స్కంచెంచుట వమన 

విశేచనమలన శ సేవించుట వుప వాసము చేయుట యెండలో దికుపట నిప్పు "సెగయం 

దుండుట గురుకర(సవ్యయుల మల సక ర నవ్య యులు నేవించుఏ రక్తమును దీయుట 

నిషూర్చువాత్ మును విడుచుట పల్ల ములోగహార్చుండుట (నేలు బరుండుట్స్ర కల్లును థ్ 

టై" 
బు ట్ర "పెరుగును (దొాగుట వల్ల కిలబరుండుట యుపి గక్ళిజి ్ర్రీల కపధ్యకరంబులగు 

టే వానిని వరి ంపవలయు, 

ఇవె నీ నీలకంఠ చర ణార వింద తీర్ణప్రసాన పా రావారళోగవిహార పాదీళ 

నిడెమూమిడి ఫభనిషత్సం పదాయ కే కారాన్య రానుబేళిక శిమ్య్యూత్తమ 

నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవత కవితావాతురీధురీణ వైద్యజన 

థిదగో భూప ఈ నీలకంక టన జబఇనవ రాజ నామెడేయ 

॥ ఈ 5 బది (స సణీక (శీ బసవరాబ్ మే ఆంధ తౌత్సగ గ్యసహి తే 

వంథాా స్యరూవ నుష్తాక్షవ యోనిఘూల హాని 

దుళ్న్చాంన ప్రజా "దగోనన కో నిదాన 

ఇ-చ్చిక్త్ళా నుపాన ౫ గజ నక. 
క్ 

5 

జ్ 

+ చికత్నా కమ ప థ్య్యాపథ్యు 

అమ:ణయు క్ష కం పంచన 

ఫ్, ( Oh (పకర 

యయ Am] 



అహ 

(శ్రీరస్తు అనాలా. 

బనవరాజీయ'ము, 

ఆ౦ (ధతాత్పర్య ము, 

— బడే డఫ పక రణము, __ 

1 

న్లో] శంభుం పినాకినం బాల చం(బభూషం కృ పార నమ్ 

సర్వ పాప -రం నిత్యం నీలకంఠ మహాంభఛ జే ॥ 

తా, సుఖస్వరూపుడు పీనాకమను ధనుస్సు ధరించినవాడు చంద్ర కేఖరుడు 

కరుణా పరిపూర్ణుడు సర్వపాతకముల బోకడచువాడు ఆద్యంతరహితుశు నగు నీల 

కంళుని నీను భఖ జియించెద, 

న్లో! (శ నీలకంఠవంశాస్టీ చంద్రమా బనవాహ్య యః | 
వళేశ్యమి వృషరాజీయ మహాంవై ద్య శిఖామణిమ్ | 

తా. నీలకంఠ వంశమనెడి వీర సము దము నకు చందుడై బసవరాజు యని 
పేర్కొనబడిన నేనువై ద్యగంధములలో కడు కేస్టం బై న బుసవరాజీయమను నీ 
(గంథముయొక షోడశ | పకరణయును వచింపుచున్నాడను, 

అసృ్ఫగ్గర నిదానము, 

నో [ఆయుక్వే బే) సాకోపవాసా దతిమైథునాచ్చ విడాహిఖి శ్ నై 

శాన నములీవదుష్టమ్ | పవ_రతె యూనివ నాదశాలీ 
హ్యాన్ఫస్ధరంతం (పబబంహివిద్యాత్ ll 

తా, మస్కూటకుగ హరల భుజించుబ వుపవాసము' శేయుట అతిమెధు 
ము సేయించుకొనుట దాహకరదవ్వయుల సేవించుట ఈకౌరణములవలన ర కము 
మిక్క.టమేగ జెడి శబ్బకుతోగూడి యోనా 3 ముగ (సవించు. ఇజియ ఆఅసృగ్గర 
మనంబడు. (అఆసృగ్గరమన కుసుమనోగము,) న 
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వాకాద్యసృగ్ధర లక్షణము, 

[ఆయు శర్వేచే] ఖా తాత్సళూలు నంజూతం న ఫేనం కింశేలికం 

భ వేల్స్ | పితా కృరవక్తంకృష్ణంవా ర _క్రముష్షం ధృతజ్యరమ్ 

పాండువళ్లం కఫా(ద్రక్రం వీచ్చిలం బహుళంస్థితమ్ | త్యజే 
అధ స్తూ ర్చా జ్వరయుతం (తితయం సాన్ని పాతకమ్ | 

తౌ. కూలగలుగట ర_క్టమ నులుగుతోగూడి 'మాదుగుపువ్య వర్షముగ వెడ 

లుట యోాలకశ్న్షణయులు౫లడి వాతాసృగ్గరమని యు రమ యొజ్ఞగ లేక నల్లగ వెడ 

లుట వున్ష యుగ రాక్ష ముగ నుండుట మూలక ణములు. గలది ' పిత్తాస్ఫద్ధరమనియు 

ర_క్రము పాండుగవర్ల మె జిగటగ విస్తారముగ గట్టిగ వెడలిన శ్రేష్మాసృస్థరనునియు 

పిత్త శేష్మా సృద్ధరలషణంబులంగలది సన్ని పా శా సృ్ధరమని యుగే లీయవల యు 

ఈ మే సృద్ధరం బసాధ్యము, ఈ ఈ విధములైన అసృగ్ధరయులలో జేనియం 

"జీని యార్చజ్వరమ గలిగియుండిన అసాధ్యంబు, 

[మాధవనిదా నే] వాతాతృళూలంరుధిరం పి త్తేసలం జ్వరా 
న్వితమ్ | కఫాని చ్భం ్రిలింగంతు త్య జేత్పర్వం జ్వరాన్ని 

తమ్ | అపథ్యవ_ర్మ్మగం ్రీణాం ర_కపిత్త మన సృద్ధరమ్ | 

శాల్యన్నం షయనఃపానం శీతంశ స్తం విశేచనమ్ | 

తా. యోనికూలిం చిర క్షము వెడలిన వాతా స్ఫగ్థరమనియు నీలముగ వుస్తమాగ 

వెడలీన సీతాస్నగరమనియు బంకగవెడలిన శేపా ఛస్పగ్టరమనియు వాతపి త్తే శప 
చి అర్థ శ గా క్ర ఇ జే ఉరి శ్రీ 

వృగ్భరలతుణంబులంగలది సన్ని పా జాస్ఫస్థ రమని యు 'తెలియవలయఃం. ఈసన్నిపాతా 

సృర్ధరంబసాధ్యము కుచుమరోగముల యందపశణ్యము సేయుటవలన ర_క్షపి పిక్తస్ఫగ్గ 

రయుజనించు. (మటీయు జ్యరముగాని లీక క్నయము గాని లేక శ్వాసము గాని శ 

తృయోప్మదవంబులు గాని గల సుమ రోగిని వర్టింపవలయు) కుసుమోగమున 

ఇాల్వన్నమును పాలను సేవించుట పథ్యుకరంబు, మటియు కుసుకురోగమయున చల్ల! 

కు లేచనయున కొసంగవల యు, 

శ్లో! (నిత్వరాధథీయే] అపథ్యవోపత్స్రీశాం వైర క్తపి!త్త మసృగ్ధ 

రమ్ | తదేవప్రదరం (ప్రోక్త (క్రియా కార్యానపై త్తశే | 
జి 
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తా, అసృగరరోగములలో శ్రా అపథ్యుంబులుజేనీన ర కృ పె త్తాస్ఫస్టరము 

జనించు. ఇదినా (పదరగోగమనంబడు, ఇది హూరించుటకై ర కపి త్త చికిత్సంజేయ 

వలయు, 

అన్ఫర్టర చికిత్స, 

న్లో, నసితం శిలని ర్యాసం వీళంతండులవారిణా |! 

ఆలో ఇ లే + త అన్ఫద్ధరం నిసాంత్యాశు సువర్ణ 'ఇవపన్నణగా౯ | 

తా. మాడమయెత్తును కుద్ధిజేసిన శిలా జిత్తు పంచ దార యీశెంటిని వియ్యఫుకడు 

గుతో నూరి తాగిన గోగరుత్మంతునిచే సర్పములు హతంబనగ చందంబున” కుసుమ 

రోగములు హాతేంబగు, (లేక చేతీవీరాశురసములో రాయప్రరి పంచదార జీలకట్టి' 

చూర్హముగలిపి (_లౌగిన కును సువునోగ ములు జారిం-చు*) 

క్ల పద్మ కేసరసంసృష్టం ననసీతం నభో(ధకమ్ | 
 భానానమఖు 

వృిశాగనాదంజయలతి మహా వేగ మన దగ్గర ము | 
“1 

తా. తామరయగరులు లాద్గుగ చెక్కు వీనిని నూరి ఆవువెన్న పంచచార: 

ఇలిపి సేవించిన (పబల మైన కుసుమనోగ యులు హరించు, 

గ్న్॥ ఆరె చెక్క.లయూటయు నందుంబంచ 

దారయునుసూ నెం ఉంచి (ఇాగకొకటి | 

జాూతిఫలముల. దగనాన్ర నేతవండి 

కడంగి సేపింహ గుసుమరొ గములుమాను | 

సీ! గ్రీకరంబుగగొల్ల జక్షిచయూకురనంబు బజ్రైెపెరుగున ననుపాన 
మొప్ప | నరుదొండపఫులిసేరు నాకురనంబును బజ్హ్రై పరుగున 

ననుపాన మొప్పం | జేకొనిదుచ్చేరు నాకురనంబును బలై 

పెరుగునను పాన మొప్ప | ర_క్షమండలపాకు రననంయుతము 

చేసి బత పెరుగున ననుపానమొప్ప | రమణతొ (బొట్ల జెండా 

కు రనముపెరుగు | నరవిగా రావిచెక్క_ గననంబుపెరుగు ; 

పథ్యముగ నారగింపంగ భన్యముగను | గామివీజాలకుసువు 

రోగములుమాను | 
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వీ! వెండేయుక్ 'మ్మనపిండి వేళ్ళరసంబు దిగబంచడారతోం దా) 

గవలయు | నరయంగజిన్నంగియాకు రనంబును దగంబంచచా 

రతోం (చ్రాగవలయు నన్నపావలిమున్ల జొన్నలకడుగును 

దగ బందదారతోం (దాగవలయు |! వెలగయాకు రసంబు 

వెన జీలక జయుం దగంబంచచారతోం. (దాగవలయు | మేలు 

గారేగు కంతుబుంమేకపాలు | చౌటవరిఘాకురనమును భాగ 

దుగ్ధ | పానములు చేయునప్పుడు పథ్యమున్న | గామినిజూ 

లకోసును నోగములునూను | 

(పడారాంతక రసము, 
ఎలో 

స్టో [చర శే] శుద్ధసూతం తథ్రాగంధం శుద్ద వంగకరూప్యకమ్ | 

ఖర్చరంచవరాటంచశాణతోలం పృథక్స ఎథోక్ | 

తృతీయతోల కం[గ్రాహ్యంలోహ మార్ణ్మ ంద దేత్చుధీః | 

కన్యానీశేణ సంమర్ల దిన మెకం భిషగగరః | 

అసాధ్య (పదరంహాంతి భవణాన్నా కనంశయః || 

తా, శుద్ధి జేసిన సమ శుద్ధి బేనిన గంధకము తగర భస్మము రజతభ'స్మృము శుద్ధి 

జేసిన కఫరి ధాత యివి “ఇనుసుకొకటింటికి శాణ| పమౌణము లోవహుభస సము 

తులములో లి వ భాగము యిటుల వీని నెల్లి నేకముజేని ఖల్వములోనుని చి కలబంద 

రసముతో 1 దినము మర్దించి మాత్రలుజేని సేవించిన అసాధ్య పవరము నిస్ఫంశయ 

ముగ హరించు, 

కుసుమములకు చాలసూర్యోదయము., 

(చరశే) నూతంతై)గుణ్యగంధం పరిమితమమృతంభాను 
తీళ్లంచనేత్రమ్। ఆఅధథాఢంతచ్చతుర్థంగగన శరయుతంనూ' 

చంనర్భతుల్యమ్ | వతందద్యాన్ని వాంతి జ్వరవనదహనం* 

నకాశంచఛర్హి మ్ | వాండున్లీ హ(పమేహం కయగపదజర 

ఫొగదోహంచపుంనామ్ | నారీణాంయోనిదోవం బహ 
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ప్రదరాం మూ(త్రకృచ్చ)ంచ సర్వమ్ | నామ్నా యం'బాల 

సూర్యోదయమ ఖలగదహరోఖ్యాపితో యంమునీం దై +: || 

తా, శుద్ధిదేనీన రసము 1 భాగము శుద్ధి జేసిన గంధకము తీ భాగములు శుద్ధి 

జేసిన వసనాఖి 8 భాగములు తౌ మభ స్త్రయు వుక్కు_భ స్మము యివి'దినుసుకు * భాగ 

ములు యింగువ శే భాగము ఆభకభ స్మయు వ్ భాగములు మిరియాలు ]162 భాగము 

యిటుల విని నెల్ల ఖల్వములోనుని చి చూర్ణము జేసి ఫ్ చిన్నములయొత్తును (అవు నేలీతో 

గాని లేక జాజికౌయచూ ర్లయుకోగాని లేక మేడివెక్కరసముతో గాని లేక మేడి 

కౌయల రసముతో గాని లవంగములు జీలకజ్ణ ఆశువాని యనుపానముతో గాని లేక 

ఆశెవెక్క_ రసముతో గాని లేక త _త్తదో గాను గుణ్యానుపాన వి శేపములతో గాని) 

సేవించిన జ్వరము శ్వాసకాసములు వాంతి పాండువు ప్లీ వాయు (ప మేహాము తీయము 

మూల వ్యాధి వృుపదంకాడి లింగరోళ పులు అయోనిదోషము (పదరము మొదలగు 

కుసుమరోగ ములు సర్వమత కృచ్చ్రములు వీనిని వారింపంజేయు, (మటీయు నీ 

చాలనూకో|ోడయమును తామరయగరులు అఆవువెన్న పంచదార ఆనువాని యను 

పానిముతోడ సేవించిన కుసుమఫోగమయులు వరించు, 

చం[దక భార నము, 

శ్లో [ఆయుర్వే చే] (పత్యేకం % కర్ణ మా త్రంస్యాత్సూతం 1 "తా 

(మంతథా*భ కమ్! ద్యిగుణంగంధకం చై వ కృత్వా కజ్జలిశాం 

గుభామ్। ముసాదాడిమదూన్నో స్టైః కెతకీ_స్తనజద్రవై ౭! నహ 

చేవ్యాఃకురూర్యాశ్చ పర్పటస్యావీవారిణా | రామళీతలికా 

తోమి ౧ తావర్య్యార సేనచ | భావముత్యా(సయ ల్నేన దివసే 

దివ సేప్పథక్ | తిక్తాగుడూాచి కానత్యం పర్పటోకీరమాగథీ | 

శ్రీగంధం శారి బామై పాంనమాంళంసూక్ష్మ దూర్చి తమ్ (చా 

మోదికకషాయేణ న_ప్పధాపరిభావయేత్' | తతోధాన్యాశ్ర 
యంక్భ తా వట్యః కా ర్యాశ్చణోవవమా।ః ! అయంచం(దక ళా 

నామ్నా రసేం|ద్రఃపరికీ -రీతః | నర్వపి “త్తగదధ్యంనీ వాతవి త్తగ 

ఈ గోలమొ దాయన్గూతం 1? కాంళిం, 



అన్ఫద్దరరోేగనిదాన లవణ చికిత్సాదయః, 629. 

చాపహః ! .అంతర్భా హ్వ్యేమహాదాహ విధర్ధంసనమహాఘనః। 
" (గీవ్మ కాలేశ రత్కా_లే విశేపేణ పశన్యలే 1 కురు తేనాగ్ని 

సూంద్యంచ నుహో హో దాపజ్బురంహ రేణ్ 1 ఛ “(మంమూర్భాం 

హరశత్వాశు స్త్రీ బ్వృు)ెంర. క్త్ం మహో (సుతమ్ | ఊన్ద్వాధోర | క్ష 

పీ త్రంచ ర క్రహంతింని శ్రేషతః | మూ  త్రకృవ్భా)ణికక్వాణి 

నాశ యేన్నాతసంశయః | 

శా, శుద్ధి బేనిన రసము తామభ 'స్మృము లేక కాంతభ సు అధకభస్మము 

యిని దినుసుకు ర (పమాణము కుద్ధి జేసీన ఆమైశిలగంధకము 6 కర్ష నులు యిటుల 

వాని వెల్ల ఖల్వములోోేనాని చి కాటుకవలె మర్చిం చిపివప ప భద్రశుస్తేలు. శాడిమపండు 

గరిక వేళ్ళు మొగలిచన్ను 'నకాబేవి కలబంద పర్పాటకము శామరతూండ్లు అడవి 

సదాప పీల్లిపీచదవ అనువాని గసములలో (పతీదానిచే నొకొ్క_కదినరు భావనశేసి 

దానికి సమముగ చేదుబీగ తిప్పసత్తు పర్పాటకము వట్టివేరు పిప్పళ్ళు రంభకు 

గూడపాొల"బేరు ఆనువానిని సమఖఫాగములుగ' నూక్క్ముమున్ మారయ జేసీ గలిపి పిదప 

(దాకుపండు ఖర్జూర పండు పంచదార యిప పువ్వు నేనె తవకీకి యపష్టి మధుకు 

తెనువాని కహాయముతో 7 దినములు భొవనడోని ఇెనగగింజలంత మాత్రలుజేని నీ] ఫ్డిన 

ములు ధాన్యరాశియందునిచి (దాతమపండు తేనె అనువాని యనుపానముతోడ శే 

చిన సర్వవిత్తరోగములు వాతవపిత్త గోగము లోన మిక్కు_టముగ తాపము వెలపటి 

తాపము అగ్ని మొంద్యము కడు తాపజ్వరము (శమ మార అధిక మెన (సౌవముగల 

కుసుమరోగములు ఊర్ధాధోగత ర్షపిత్తములు రక్తపువాంతి సర్వయ్యా!కేకృచ్భు, 

ములు వీనిని నిస్సంశయముగ పారింపం జేయు. మజీయునీరసమును (గ్రీష్టళర కోల 

ములీ యందు సేవించుట కడు పశ స్త సంబు లేక నీరసమును జూజ్కౌమయ సెలు వీనిని 

-నేనితోవండి యీ యనుపానముతోడశాని లేక ఖర్జూరపండు తేశెఆ నితో 

గాని లేక గుమ్బ్ముడుపండు తేసి అనువానితో గాని సేవించిళ కుసుమరో "*గములు 

అస్థీప్రావము రక్షవీత్తము వారించు, లేక కరక్కాయ చూర్ణము ఆభకభ స్కృము 

కంచదార నీందూరము వీనిని శేవించినను లేక సర్వ్ క్ష వోలనూరో్యోనయర ళు 

నకు మహాచంద కళాగసమయు ననుపానముగజేసీ సేవిం-చినను అసృగ్గరము అన్టీ సా 

వము వీనిని హరింపంజేయు, మామిడి చెక్కర ములో 7 నూనెబొట్లు 4 సున్నపు 

బొట్టు గలిపి సిత్రానిన / యయెకి కుసుమగోగ మైనను హరించు, 
న! 
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కించూరాది వటకములు, 

శ్లొ [సిందూరమణిదర్చణే] సిందూరంగో _స్తనీమైద్రం భత్యకతే 
వూనపంచకమ్ |! అన్ఫడ్డ రాస్థి పదరం శామ్య తేనా(త్ర 

నసంశయః | = 

తా, దీప దాకుపండు చండిరయు (అనగా నీందూరము వీనిని "తేనెతో 

వరించి మాత్రలు జేసి 5 మాసములు సీవించీన కుసుమువోగమయు అస్థి సావము వీలిని 

ద నె 
స్పంశయముగ పహారింపం జేయు, 

పా ఠాదిఘృతము, 

క్లో! (మాధవనిదానే) పాఠాగ్రైరకమోచ డాడిమ మసోనింబ 
(పీయంగ(ంబుదై ః | (దాతోదుంబర వంద తాగరువి పాలో 

(దాంబుజంబ్యుస్థి భః | హవు పె. స్తెళు సలీమృణాల కదళికందా 
Pp ఇ వా © క్ర 

న్వితై స్పాధయేత్ | నవీరంతుజపారసే ఫఘృతమిదం డ్రై, 

తాం మహాకోణితమ్ | 

తా, శిరుబాద్ధి కావిరాయి బూరుగబంక దాడింబపండు "పెద్ద వేప చెక్క 

(ేంకణనము కురు వేరు (దామీపండు మేడి చెక్కు (శీగంధము ఆగరు అతివస లాొద్దు 

గు చెక్క వట్టి వేరు చేశడుపలుకులు బోడతరపాకు "నేల తా టిగాడ్డలు తామరతూండ్లు 

ఆరటిదుంపలు వీనిని సమభాగములుగ చూ-ర్ణము జేసీ వానికి శ& గింతలు దాసాని 

పువ్వుల రసముగలిపి వీనికన్నిటికి రెండింతలు ఆవుపాలు ఆవు నెయ్యి గలిపి పక్ష 

'ముగవండి ఈ మాడలయొత్తును సేవించిన కుసుమమోగములు హరించు, 

న్లో [పూజ్య పాదీయే] ఆఅదాయశువ్క_ం౦ జంబూనా మాఢథఢకం 

సాధుకుట్టితమ్ | వల్క_లన్మ ద్రోణ జలేవక్తా ౮ వాదావ జే 

వీకే | దథిమ'స్తుగుడం వై న న్ఫుతం పాతాళగారుడమ్ |. 
(పస్థం్యవ్రస్థం (పదాతవ్యం కల్క_ంకుడవ మావచేత్ | ది 

ల్వం సవమధుక ౦లో థ మోచం పద్మం నకెనరమ్' | (దాతా 

కుటజ బీజాని థాతకి కుసుమంతిథా | ఖర్జూరం నాగపు 
ప్పంచ సమంగాడాడిమో ఫలమ్ |! పొఠా ముసోజమోా 

దంచ మాత జంబూ ఫలంతథా | క శేరుక క పిత్లేంచ కా 
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రఖిః పృ ళ్నిపర్షి కా। వతైఃపకై ఏశ్ళుభేభాండే (ప్రయోజ్యం 
భివగు! త్తమెః | ర కృపి త్తమతీసారం సర_క్షంచాప్యనృడ్డరమ్ | 
యోనిజోషాస్థిని ప్రానం ర క్రార్శశ్చవినాశ మేత్ | 

తా, అఢక్న్ళ పమాణ మెండిన చే శేడుపట్ల జిదియగొట్టి (దోణ(పమాణము 
నీళ్ళుబోని శీ వ 'భాముగ, కపహెయయుకొచి అందు పెటుసమోదిమిగడ "బెల్లము అవు 
"నెయ్యి యూసరితీగారసము అనువానిని దినుసు కొకొ_క (పస్థము చొప్పునగలిపి 
పిదప యందుమాెరేడువరుగు యిష్పపవువ్వు లాద్దుగ చెక్కు బూరుగబంక తౌమరయగ 

రులు (దాతపండు కొడిసెసపాలవిత్తులు ఆశ3ె పువ్వులు ఖరార పండు సంపంగివూవులు 

మంజిష్టి 'చాడింబదండు శిరుబొద్డి తుంగముస్తెలు అజా మోదము మొమిడివరుగు నేరేడు 

పలుకులఎ నెమ్ము టు ములు వెలగపండు యిలిందవేరు నక్కాతోక పొన్న ఆనువాని 

కల్కు,నును దినుసుకిప కుడవ పమౌణము చొప్పున లిపి పక్వముగవండి సేవించిన రక్ష 

జి _ర్రము ఆనే “కాతిసార ము ఆస్ఫగ్గరము రమోానివోవయు అనీ సావముర క్తార్శ స్సుహారించు, 

న్లో [(వూథవనిదానే]) జంబూముంటరవల్మ్క_లం ఖదిరజాసారం 

(పసూనంతథా | సారి కేళభవంచక్చ పక దళీకందంతభాతేండు 

లమ్ .! లావమాచూర్ణ్మ విమి[శితిం మధుయుతేంరా ్రెస్టి తంపాయ 

యేత్ |! గర్భానృ్ఫక్ప్రదరానపి_త్త సిక తామేమార్భ్భశం 

కడ్డిశాకా | 

తా, నేచేడుచెక్క మేడిచెక్కు చం[డ్రకొనలు నారికడపుపువువ్ర నల్ల యరటి 

గడ్డ బియయ్య్విము లక్కు వీనిని సమభాగములుగ చూర్ష ముచేనీ తేనెలోగలిపి యొక 

ర్మాతియంనిచి చీకు ం చిన గర్భిణీ ద్రీయొక్కా ర!క్ష|సావయ _పదరము (అనగా చీక 

వ్యాధులు రక్తపీ త్త.యు నీక తా మేవాము హారించు, 

నీ! వసుధవివ్షు(కాంత రనము లవంగంబు బీలకజ్ణయువండి సేవ 

వాకటి , మేడి చెక్క_లవూటతోడ లవంగంబు నేలకిగూరిచి 

కోలనాకటి | వెనపై డివ్రత్తాకు రసజాతిఫల లవంగంటు లేలకి 

జలకణ నొకటి 1 యేడు తాడులకోల్లు నేడు నేరులనూనె బెల్లంబు 

| అ లా బుస్ _ 

భురిత బు నెల్ల మూడు | సేరులునుగూర్చి వడ్క_కసీవనొకటి 
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అరయ నే యాపధం బైన ననుభవించి | పథ్యములుసేయ 

మానునుదథ్యముగను | గాటిలంటైన కుసుమురోగంబు లెల్ల || 

గ్! తమిదపిండిని జెన్నున దడిపి కొన్ని | 

కుడుములుగవండి యవియును నోవు చేత | 

రాయప్పరి పంచదారయు రమణతోడం | 
చానములుసేయ. గుసుమరోగములు నూను ॥ - 

ఉ! చిక్కని జీడిగింజ లొకసేరును నోమప్రపొట్టు సేరుసుం | 
జక్కె_ర పాతగాబ్ళెరయు. జయ్యవరెండుసు రెండుపావులు౯ | 
[దొక్కి. కలంగ స్మతమును డోరపు చిక్కు డుష[తతోయము౯ా 
మక్కు_వ నేతితో గొనగ నూనును గాంతల యొజ్జచీరలుక్ 

అస్థ్మసావ లతుణము , 

న్లో (మాథవసిదా నే] శుభ )ంర క్షం వాథభవాశారవర్ణ్శ మచ్చం 

వసం యోనిజం(సావమాహుః | అస్థి సావంత్వన్థి మజ్జాప 

కర ర మాం కేషిస్యాచ్య్చోవళూల(పదంచ || 

తా. రక్తము తెల్లగ-గాని లేక ఈ శారవగ్శయుగ గాని తేక తేటగ గానిగలచై 

దుగ ంథయుగ రోానిమార్ల ముగ వెడలిన అస్థి సౌవ మనంబడు. ఇది యస్థులయంద్రు 
౧ 

నుజ్జ్ఞనాకర్షి ంచీ (ేగుల యంచు శోపషను కూలను గలుగం జేయు, 

అసి (నావ నిదానము. 
థ్ 4 

క్లో! భవేద్రసావిదాహేన యథాతద్యర్శ మా_్హవమ్ | 
తదస్థి స్రావమాఖ్యాత మతికార్శ్ళ ౪ (పదర్భనమ్ | 

తా, శ్రీ! రసవిదాహమువలన రక్తము రసవర్మముగ బె లువెడలిన అస్ట్మసహైావ 

మనంబడు, దీనియం దధికముగ శరీరము కృశించు, (మతీయు అస్థి సావరోగమున 

జ్వరము గాని లేక తయో ప దవయులుగాని లేక శా్వాసము గాని లేక “-మేహాగ్ష్మదవం 

బులుగాని గలిగియుండిన య సా ధ్యంబనియు లేకుండిన సాధ్యంబని యుచెలియవల యు 

* కారవస్తమన- యొ న్చగు పచ్చనిరంగుగల నీల వర్గము, 



అన్బగ్దరరోగనిదాన లవణ చికి త్పాదయః, 708 

మజీయు సాధ్యంబుగ నుండు అనీ నీ సౌవరొగము నివర్తించుటకై 4 మాసములు పూగ్గ 

చందోదయమును శవింపవలయు, ) 

శ తావరీ ఘృతము, 

శో పచేద్ద తస్యదు (ప్రస్థం శ తావర్యారసాఢ శే! ఆఢకంవహీపు 

థ్రీరం (పసం గోతురకంతథా | (పస్థంచ మాహయూషన్య 

దత్యాకల్కీ కలె ర్చ కే |! శారిణానుధుకంద్రాశౌ చందనో 

కీరవత్స శిః1ము 'స్పయాచమృణాశేన కాకోల్యాదిగణేనచ | 

వహామేపద్మకింజల్క నమంగోత్ప్సలకర్ష వ ,కకి | సిదేపూ తేవీపే 

త్న్రస్థం సి కాయా నూవీశన్యవా | 'సతత్పమ్యుక్న యురిజీత 
(ప్రద శేస్థివినిస్రుకౌ | అంతన్షాహేరక్తపి తెవీ, శేరేతసివై త్పశే 
మూత్రకృచ్చ)క యో నా చేకృ స్థా యా 3 బృనాణంపరక్ | 

తా, ఆవునెయ్యి 2 (ప్రస్థములు పిల్లి ఫీ చర వేళ్ళరసము 2 ఆఫకముటు బ్య 

గాలు ఆడకము ప'ల్ల్తేరగనము | (ప్రస్థయు మనుపకట్టు 1 (ప్రస్థము యిటుల వీనినెల్ల 

టి చానలోబోని | అంచు నాడఫారీ యష్టికుధుకయ (ద్రాక్షపండు శీగంథము నటి 

రు కొడి-సిపాొల తుంగముస్తెలు శామరతూండ్లు కాకేల్యాదిగణయలోే జెప్పబడిన 

వవ్యయు లు ఖర్జూర పండు శ తామర శేనదములు మంజిప్టీ నల్ల కలువదుంపలు ఆనువాని 

ల్కుయును దినుసు కొక్కొ-క కర్ణము చొప్పున గలిపి పక్వయగ గాచి వడియగట్రి 

౧దు పంచదారగాని తేనెగాని 1 (ప్రస్థయుగలిపి సేవించిన (పదరయ అన్లీ స్థ స్రావము 

ంతర్జావాయు ర క్తపి త్రముకీణశేతోదోనయుపి క్ర తరోగము మూ తక చృృయ క్షయము 

న్యాదమ దప్పి వీనిని వారింపం జేయు టే గాక శరీర పుష్టిని సగా। గలుగం జేయు, 

మునల్యాది కహాయము. 

న్లో! [అయుశ్వేచే] మునలీఖదిరామలక(తికంటక జంబూత్వగ్వరీ 

కాానః | అస్థి స్రావం (పదరం (ప్రవాహికా(న పి త్తమాశు 

నాశ యతి(ధువమ్ | 

తా, చేల తాటిగడ్డలు చండ్ర చెక్క వునీరి ఇ₹పప $ పల్లేరు "నేరేడు చెక్కవిల్లి 

వర వేరు వీనిని సమభాగములుగ దంచి కషాయకు కాచి కౌగిన అని నీ స్రావము పద 

సు (పవాహీక రక్త కవీ త్రయ కీ ఘుమగ వారించు, 
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బలాది కపాయము, 

న్లో॥ [మతాంత లే] బలాఖిన్న రుసోధా | త్రీవల్క_లంచారి మేదకమ్ | 

క్యాథోనృగ్షరపి కాన్న గస్థి (నాననిషూదనః | 

తౌ, ముల్తేవపులగము తిప్పతీగ వునికి కెపప్పు తెల్ల తుమ్మకొ నలు వీనిని కసా 

యముశౌచి _తౌగిన (పదరము రృక్ష పిత్తము అస్టీ సావము (కెల్ల చీశెరోగము) వీనిని 

హరింపంజేయు, (లేక ఆరెదొండ వేరు గంధకము కొతిమెర్లు పిప్పలి అనువాని 

చార్భ ము"గాని లేక యోగ ₹ ఇగుక్షిలమును గాని గలిపిశేవిం చిన అస్థ్మసావముహరిం చు.) 

ఉ॥ తెంోడువేరు చెక్క.యు నుదారత నల్లని [పత్తిమాకులుం | 

శ్ —_ 

సంగతి నుత్త రేణువు రసంబును నొక్కో_క|దవ్యమందున౯ | 

వంగ విభూతిశర్క_ర యునర్యమరీ చము (గార్చి సేవచే | 

గంగడు వేగనూను వసుధాస్థలి కాంతల చీశరోగముల్ ॥ 

గొడ్డు కాక ర చెట్టు గడర నంబును జల్ల యు వంగ భన్తుంబు 

నొకటి | కువలయంబును దువ్పీకొమ్ముగింధంబును జల్లయు 
వంగి స్మృంబు నొకటి | "వెలసిన తంగేడు విత్తులచూర్ష్మ్యంబు 

చల్లయు వంగభస్థంబునొకటి | మిణిన యాదొండ వేరును 
గాతిమెర్లు చల్లయు వంగ భి స్టృంబు నొకటి చెలగి యూ 

రహా షభంబును సేవ జేసి! పథ్యముగనున్న మానును బరగ 

వేగ | వ్యాధు లెల్ల ను ధరణి ననశ్యముగను | తెలు విష 

మెక్కి. మం(తాన దిగినయట్లు ॥ 

తాటి ₹ెకులదూర్ష్యంబు తగిన పంచ | 

దారమిరియంబు గూర్చియు (ద్రాగినఫుడె | 

మిన నేత్రాల కడుపులలోన నున్న | 

పలువిధంబుల. చెల్ల జీరలు దొలంగు ॥ 

కుసువూరోగమునందు పథ్యము, 

[మాధవనిడా నే )ముద్గగోధూమహాస్టిక శాలిజాంగలజార సాః। 

పక్యకూ శ్మాండ పత్తూర పటోలం తేండులీయకమ్ | 
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(దామాచాడమ ఖర్జూరం ధా(తీఫల ఘృతంమధు | 
(వదశే ర_క్షపి క్రేచ పథ్యవర్షముదడాహృతమ్ ! 

తౌ. పెసరకట్టు గోధువులు 70 దినములకు పండిన వడ్లు జాంగలమాంస 

నము ముదుగుమ్ముడుకాయ  పొన్నగంటికార. (కొయ్యతోటకూర) పొట్లకాయ 

భ్రీకూర (దాతుపండు దాడింబసండు ఖర్జూర పండు వునీరికపండు నెయ్యి తేచి 

౩వి కంసుమర _క్షపిత్త రోగములయంను పథ్యకరంబులు, 

॥ (అన్యశా స్టే] పయస్యాముద్దయూ పేనభోజనంస్యాదనృద్ద శే | 
ఉదుంబరశలాటూని దుదగ్ధంయధువి బేత్తథా | " 

అన్ఫగ్గరవినాసయత థానృక్సి తశాంతయే | . 

తా, పాలయుక్షముగ గాశబడిన సెసరకట్టు ముదిరిన * వేడి కాయలు 

వుపాలు తేనె యివి ఆసృగ్ధర పీ పి త్రకోగయలయందు వింతకరంబులు, 

కుసుమరోగమునం దపథ్యము, 

నో! కటంమయలవణమౌరవముత*, ఇవుదవిదాహినః | హా AE ఎ న్రఫాగ్య 
మా పూానిప్యూవతిలజ కుళుత్సంలగునందధి | 

(ప్రదశేర కపి త్తేదా ప్వసభ్యమితికథ్య తే | 

తా, కారము పులుసు వుప్ప కూరములు మక్స సములు కల్లు విడావాకర(దవ్య 

ఏలు మినుములు అనుములు (చిక్కుడుకాయ) నువ్వులు వులవలు - తెల్లుల్లి పాయ 

ఏయిగు, యివి (పదర ర క్లపి!త్త అస్టి సౌవ రోగములయం దపధ్యకరంబులు, 

యోనివ్యాప తి నిదానము, 

[ఆయుక్వే చే] వింశతి రా్వ్యాప దోయోశే ర్నిర్హి ష్టైరోగనం 

గహ | మిథ్యాచా రణ తా స్రీణాం (పదుస్లేనా. 'ర్షవేనచ 

జాయం తేబీజ బకోషాచ్చటై వాచ్చశృణుకాఃపృథక్ 1 

తౌ. యోానిదోషములు 20 విభంబులని రోగం గహమునందు జెప్పంబడీ 

మున్న యది యివి మిధ్యాహార పీహారవు లవలన ధుష్టర క్రమువలన వీజదోషమువలన 

2 వయోగమువలన త్ర్రిలకు జనించు చా లిలత్ణంబుల ట్ర త్యేకంబుగ విం చెద, 

* ఇదే అ ౨కౌయ, 

23 
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న్లో నా ఫెనిలముదావృ త్రా రజఃకృ చ్చేేణముంచతి | వంధ్యాం 

ప న దింప వ ॥ పరిపష్లతా దుష్ట రృవాంవిద్యా ద్విఫ్లు ఆ"ంనిత్య వేదనామ్ పరిప్ల 

యాః భవతి (గ్రావ్యాధ క్షే ణరుగ్భ్భృశమ్ |  వాతలాకర్క_ 

ఖా ్తహ్టైాభూలనిస్తోదవీడితా | చతస హ్యపిచా ద్యాసుభ వం 

త్వనిల వేదనాః | 

తా, రోనివలన నార్తనము నుణుగునోగూడి కడుకష్ట్రంబగుటవలన వెడలిన 

వుదావరమనంఒడు, ఆరవము దుషంబగుకటీవలన వంధ్య్వయ నం బడు, వల్ల పుడు 
ar. అలీ ఆ 

జీదనగలిగి యుండిన విఘతమనంబడు, మెధునమువలన కొడుపీడగలిగిన పరిప్టతమనం 

జ్ఞ ఎద కాఠిన్యము కూలగలిగియుండిన బాతమనంబడు మటియు పె జెప్పబడిన వుదో 

వర్త వంధ్యవిస్సుత పఃఖ్ధుతములను 4 యోనిరోగములయందు వాత వేదన గలిగియుండు, 

న్లో నదాహంకీ య తేర_క్షం యస్యాస్పాలోహితషమయా | నవాత 

ముద్వ మేద్చీజం వామిసీరజసాన్వితమ్ | (ప్ర(న్రంసిన్మనంన లేతు 

మ భి తాదుః[పజాయిసీ! స్థితంస్థి తం హంతిగర్భం పు త్రఘ్నీర_క్త 

నంక్ొయాత్ | అత్యర్థంవి _ర్రలాయోని శ్రాహసాక జర్టరాన్వి తా 
చతనృప్వపిచా డ్యాసుపి!గలింగోచ్చ్ర) యోభ వేత్ | 

తా, యోనివలన వేడిగ అధికముగ రక్తమువెడలిన లోహీశమీయ మనం 
బడు రజోయు_క్షశుకము వాతయు క్తముగ' (సవించిన వామిని యనంబడు, యోని 
స్టానమువలన నాగవము భఛఎష్టంబభైన (పస్రంనీని యనంబకు. దినియందు మర్హన 

నలన సగా బాగుగా సావమయు గలుగకుండు దానం కేసీ దుఃఖ పసవమునకు కారణం 
బగు యోనియందు ర క్షషయమువలన గర్భమునిలువకుండిన వుతఘ్న్ను యనంబడు , 

యోని కడు దాహయు క్తమె పండి జ్యరయు క్తముగనుం౦డిన పిత్తళయనం బడు, 
ెజిస్పబడీన ర1క్షక్షయ వామిని (సంస్ని వుతఘ్ని అను క మోనిదోములయంగడు 

సీత లతమణంబు లే యధికముగ గలిగియుండు, 

నో॥ అ త్యానందాతసంతోపషం [గ్రామ్యధ ఘ్థణగచ్చతి | 

కర్ణి న్యాంకర్ణ కాయానె శ్లేప్మాన్భగ్భ్యాంప్రజాయ తే | 

మైథునాచరణాత్సూర్యం ప్రురుషాదతిరిచ్య శే! 
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బహుశ శ్చాతిచరణా త యోర్చీజంనవిందతి | 

శైవ లా విచ్చిలా యోనిః కంతయూాయు కాతిశతలా | 

చతన ఎ్రస్వపినా ద్వాను శ్లేవ్మలింగో చ్చ) యో భ భవేత్ || 

తౌ, దృఢ మెధునమువలన సగా సుఖమును చెందకుం జెడి యోని అ త్య్యానంద 

మనంబడు, యోనియందు కఫర_క్రమువలన కమలముయొక్క_ మిద్దెవలె నూంసకం 

దముగలిగిన కర్ణికయనం బడు, పురుమని కిగురతీమువల న సుఖయుగలుగుటకు ముంచే 

(దవించి విరామమును జెంజెడి రఘోని చరణమనంబడు, పలుమారు రతిశేళించేలివన. 

(దవింపక పురుషునికి వివప (దవిం చెడియాని అతిచరణమనంబడు, (చరణ అవీచరణ 

దోషముల్గుగల మోనియందు గర్భ ధారణము గలుగకుండు,) బంకగకడుయు క్షము; 

కడుచల్ల గనుండుయోని శ్రీను వమనంబడు, వూరిోో క్త క్ అ త్యానందకర్షిక చరణ అతి 

చరణములను 4 యోనినోగములయందు కధలత్నణయులే యధికముగ గలిియుండు, 

నో అనా_ర్గబా_స్వనీషండి ఖరస్సర్శాతుమైభు నే | 

అతికాయగ్భహీ తా_స్తరుణ్యా_స్హ్యండినీభి వేట్ | 

ఏవృ తాతిమహా యోని స్పూచీవక్తా/తినంనృ తా | 

న నర్వదోప. (పకోపజా | 

తన్ఫన్వపిచాద్యాసు సర్వలింగనిదర్శ నమ్ |" 

దాస్యం వంతీహ యోనయ ర్పర్వ వోపజా: || 

తా, బుతువు _సనములు లేక మెధునకౌలమున గరగరగనుండు భగము 

గల స్త్రీ షండిని యనంబడు, యౌావనముగల స్త్రీకి స్థూలమైన లింగ సంబంథము 

వలన్హ మోనియండమువ లె టె లు వెఢలిన అండీనియనంబకు యోనీముఖము కడుని 

వృతం బై యుండిన మహాయోనియనం బడు, కడుసంకుచిత మెన ద్యారయుగలరౌాని 

నూ చివ_క్ష9ిమనంబడూః సర్వదోషముల యొక), (పకోపమువలన సర్వలక,ణంబులం 

గల యోనిసాన్పిపాతీక మనంబడు.  మజియు పూర క్షషండిని ఆండిని మహా 

తోని నూచివక్టగియ అన 4 మోనిగోగములలో 'సర్వదోషలతుణంబులు గలి 

యుండుటవలన 4 ను (తీదోషయు నల న జనించిన 5 వదియగు సౌన్నిషాతక యోని 

నోగాంయను ఆఅ సాగ్యంబులు, 
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కదంబాది కహజటూయము, 

క్! (మాధవనిదానే కదంబమూల్థవల్క_౦చ ఖదెరాంగారమి క్రి 

తమ్ ._మూనంనారీవ విబేత్కార్టిథం యోానిశూలనివీడీఆ | 

తొ, ముగులు కడిమి చేరుపట్ల చండ గుంటగలగర ఏనిని కహెయముకౌొచి 

1 మాసము తీ (శౌగిన యోనిశూల హరించు, 

శో రాస్నాశ్వగంధావాసాఖి కృృతలఎళూలనుత్పయః | 

వాసోపకుంచి కాజాజి వచారాస్వా చ ఇ చచి[త్రకమ్ | 

యవానీసై 9ధవంయోర౧ విహాయ _క్షంఘ్ళ లేనతు | 
మర్భ యానిజగూలన్నుం పేయముప్టోదకాదిభిః | 

తొ, సన్న రాస్నము “పి న్నే రుగడ్డ ఆడ్డసర మ వీనిని పాలలోవై చి శాచి 

(తౌగినను లేక అడ్డసరము నల్ల జీలకజ్జజాజీ కాయ వస సన్నరాస్నము చిత్రమాలము 

వోమము _సె౦ంథవలవణము వీని నుష్టోదకముతో నూరియందు చెయ్యిగ లిపి | శౌగినను 

మర్మస్థానములయందు కూల యోనికూల హరించు," 

జ్ జ మ న్లో॥ వేటి కామూల లేపాచ్చ యో నిర్భిన్నా(ప్రశామ్యుతి ॥ 

తౌ, పేటికొలమూలమును నూరి లేపనము జేసీన యోనిపగుళ్ళు మౌనును, 

వల ఘృతము, 

న్లో (అశ్వ నే] తుంజిఫామధుకంకుష్టం (త్రిఫలాశర్క_రాబలా | 
మేదాపయ స్యా కాకోలీమూలం చై వాన్యగంధజమ్ | అజూమో 

దాహరి(బేబ్వేతథా కటుక *హిణ్ | ఉక్పలంకుముడం బ్రా 
తా కాకోతా చందనద్గయన్. ' వతేషోంకొ ౩ ర్భా గై కృతే 
(పస్ధంవిపాచయేత్ | తావ! sobs ప జేయంచదుర్లు 
ణక | సర్పి రేతన్న రవీ తా స్వ్రేషునిత క్యంవృపాయ తే | వృ[కా 

నృంజనయిన్నా రీ నుధాథ్యా స్ప ీ యదర్శ వాకా | యాధదెవా 

సరగ రా్టిన్యా ద్యాచవా ద యేన్మ తమ్ | నల్బాఠముషం 

నావన యే ద్య్యాచక ఫ్య్యూం ప (పసూతీయ తే | యోనిదో్యారజో 
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దోసే. పేపరి సా వేచశన్వ తే త! (ప్రజూనర్ధ న నమాయువ్యంసర్వ(గ్రవాని 

వారణమ్! నామ్నా ఫలఫఘృతం హ్యోతదశ్సి భ్యాంనిరితంపు రా! 

తొ, మంజిష్టి ఆఅతిమధురము చంగల్వకోష్లు (తిఫలములు పంచదార ము త్రేవ 

పులగము మేద విన్న పాల తేలుమణి వేరు పెన్నేరుగడ్డ అజామోదము పసుపు (మాని 

పసపు కటుకరోహిణి నల్ల కలువగడ్డలు “తెల్ల కలువగడ్డలు |దాతపండు కాకోళి శీర 
“కొకోళలి చందనము ర క్షోనందనము “వీనిలో (పతీదానిని కర్ణ ర (ప్రమాణము. (గహించి 

కల్కము బేని పస్థ్మప పమాణము నేతిలోగలిపి చేతీక 4 గింతలు పిల్లిపీ పీచర వేళ్ళరసము 

పౌలుగ లిపి ఘ్ఫుత్నూ శేపించునటులకౌచి పురుషుడు సేవించిన వీర్యవృద్ధి గలవాడే 

(పతీడినము ఫ్రీ కీ తోనంభోగము సేయు మజియు దీనిని గర్భుప్రావమ నృరద్రనవకు 

గల్ర్రీ అల్బాయు వుగల సంతానమును పుట్టిం వెడి త్ర కన్యకల[ పసవిం చెడి శ్రీ 

సేవించిన మేధ సౌందర్యముగల ప్యృుతులంగను, యీ ఘృతము యోనిరోగము రజో 

దోషము (సరి సావదోపషము సర్వ గహదోషములు) వీనిని వారింపశేసీ సం తానవృద్ధిని 

ఆయువునుకలుగం జేయు, ఈ ప్రలఘృతము అశ్వినీ చేవతలవలన నిర్మింపం బడియె, 

9 a క. నన సిద్దార్థ కాది ఫఘృతము, 

[వూ ధవనిడా నే సిద్ధార్థ కం వచా వొహ్మీశంఖవుప్పిపున 

ర్నవా | పయస్యాతి త్రిఫలాకుష్టం తథా కటుకరోహిణీ | 
శారిబాద్యయ యస్ట్యాహ్వా చోరకం సువునోలతా | వృషా 

వుష్పంనమంజిష్టా దేవ డారుర్భవశాపఢమ్ పిప్పల ్యా భృంగ 

రాజంచ నిశా శ్యామా సువర్చలా | దశమూల మసామార్ల 

మశ్వగంధా శ-తావరీ |! జల! డ్ రీ వవేబేతా న్భాధగైర్షిషపల 

వై రిమాక్ | తత్క_పాయంపరి (సావ్యభృుత స్యాదాఢ కేపచేత్ 

పాచితం తేద స్పస్రలేంయుక్వా గాయ త్యాచాఖి మం |త్రితమ్ 

ద్విమాన గళ్ళిణేనార్ పుణ్మా సామవయోదజయీత్ సర్వజ్ఞం 

జనయీత్సు(తంన ర్యామయవివర్దితమ్। అన్య ప్రభావాక్కు జీ క్ట 
స్ఫుటవాగ్వా్యాహ రత్యవి | యోనికుస్టాశ్సయానార్యో శేతో! 

దుష్టాశన్చయేన రాః! వన్థ్యాపి లభ లేగ ర్భ ంశరారంపల్లేతమానిన। 
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తా, 'తెల్లావాలు వస మండూక', బహ్మి ళంఖఫుష్పి గలిజేరు పిన్న పాల (త్రిఫల 

ములు చంగల్వకో మ్ల కటుకరోహిణీ * గూడపాల నల్ల గూడపాల ఆతినుధుర మూ 

చోరకము జూజితీగ అడ్డ సరఫువ్వులు మంజిష్టి దేవదారు శొంఠి పిప్పలి గజవీప్ప్య 

గుంటగలగర పసఫు నల్ల తెగడ సౌవర్చలవణము దళమాలములు వ్యుత్త రేణు సె న్న్క్యే 

గడ్డ పిల్లీ పీచర వీనిని దినుసుకు 2 పలములు చొప్పున దంచి దోణ(పమాణ ముదకు 

బోసి కపాయముకాచి వడియగట్టి అఢక ప్రమాణము చెయ్యిగలిపి ఘృతము శేపించు 

నటుల కౌచి గాయ్మతీమం|త్రముతో నభిమంధత్రించి గర్భము ధరించిన 2 మాసములు 

మొద లారవమౌాసమువర౨ు సేవిం చిన సర్వనోగ వివర్జితు రా లై సర్వజ్ఞ డై నఫ్రతునింగను 

ఈ ఘృతముయొక్క_ [పభావమువలన గర్భమందలి శికువునకు సు టమెన బాక్కు_గలు 

గు, మజీయు నిది క్ర్రీయొక్క_ యోనిరోగమును ఫురుషునియొక్క_ శుక దోషమును 

హరింపంజేయు, మటేయునా_ డాలైన శ్ర్రుగర్భముథరిం చిపండితుడగు కొ వమురునింగను. 

వచాద్యవ చేహాము, 

నో వచోప కుంచికాజాజీ కృష్ణ్యావృవభ సై ంధవమ్ 

అజామోాదా యవయాిర చ్మిత్రకం శర్క_రాన్నితమ్ | 

పప్పా ప్రసన్న యాలొడ్య ఖా దే_త్టద్ద ఎ్థకభక్తితమ్ 
పహ | యోని వార్మ్వాతి హో గ్ గుల్మార్యో వినివ్భ చ్తి | 

శౌ, వస నల్ల జీలక జి జీలకజ్ఞ పిప్పళ్ళు అడ్డసరము సె ంథధవలవవాము అజా 

మోదము యనకమైరము చత్రమాలము అనువాని చూర్ణమును నేతిలో వేయిం చి శర్క.ర 
గలిపీ (ప్రసన్నవును పేరుగల పద్యముయొక్క_ యనుపానముతోడ సేవిం చిన యోని 
పార్శ్వ ఫ"గమునందలి శూల వాదోగము గుల్మము అర్బస్సు వీనిని హరింపసం జేయు, 

యోనికంద నిదానము, 

నో [మాధననిడానే] దివాసప్నాదలతి (కోభాచార్దై పయామాదరతి 
మెధునాత్ | వ. తాచ్చనఖదం ఆ- ద్య ర్యా తా చ్యాః కవితా 
మలాః | పూయశోణిత సంకాశం లకుచా కృతిసన్ని భమ్ | 
ఉత్పద్య'ే యడాయోానా నామ్నా కందస్ప యోన్నిజః [1 

* ఇదే సుగొంధిపొల, 
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శౌ, పగలు నిద్రించుట కడ్నుక్రోధమును (శ్రమను జెందుట అతిమైధునము 

వందు (బవ_ర్రించుట నఖదంతాదులవలన యోనియందు గాయము దగులుట ఈ 

కోరణమలవలన యోనియందు వాతెదిదోషములు |బకోపించి సీమ ర_క్షము అను 

వానితో దుల్యమైనవర్షము నిమ్మపండుయొక్క_(పమాణముగలడై గుం (డ్రముగనుండు 

మాంసపుయుంటలను గలుగం జేనీన రోానికంద పునంబడు, 

వాతయోనికంద లశ్ణము, 

న్లో రూూకుం వివర్ణం స్పుటితం వాతేకందం వినిర్ణి శక్ | 

తౌ, రూమీవివర్ణముగలిగి పగిలియుండినవాతయోనికందమని చెలియవలయు, 

న్లో! ౫ రికా[మా? జఠర రజన్వం, జినకట్సలాః | 
౧౧ a iP a 

పూర యేద్యోని మే తేపాం చూూర్ల ః వద నమాన్వి_తె ః ! 
ర 

(తిఫలాయా; కహాయేణ నక (చేణచ శేచయీత్ | 

(పమదా యోనికందేన వ్యాధినా పరిముచ్య తే | 

' తా, కావిరాయి మొమిడిపవ్వు పసపు సురమజాయి కౌయఫలము వీనిని 

మార్భముకేనీ 'తేనెలోగలిపి రోానియంచు ధారణము జేసినను లేక | త్రీఫలక పాయ 

మలో తేనెగలినీ జేచనము జేనీనను రోనికిందము హారించు. 

ఆలఖ్లు ౨ లము, 

న్లో ఆఖా ర్మాంనం నపడి బహువా సూత్మృఖండీకృతం త త్తె లేఖ 

పాచ్యం (ద్రవతినియతం యావ చదేతేనసమ్యక్ |! తత్తైలాక్తం 
వననమనినం యోని భెశగేదభధానా నత్యం [వఫీడాజనకమబలా 

'యానికందంనిహాంతి ॥ 

శా, ఎలుకమౌంసముయొక్క_ సన్నని తునకల నూనెలోవై చి దవించి 

) లముతో గలియువరకు కాచి దానిలో వృన్ర్రమడడిపీ యోనియందు భరించిన 

స్టా కారక యానికందయు జారించు, 

పి త్తజ 'యోనికంద లతణము, 

న్లో దాహ రాగజ్వరయుతంవి ద్యాల్సి త్తాత్హకంతుతమ్ | 
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తా. చాపాయు క్రమ యొజ్ఞిన "తాపయు క్షముగనుండిన పె త్తకయోని 

కందమని చఇలినూవలయు, 

కఫయోనికంద లతుణము, 

శ్లో! నీలపుష్ప (ప్రతీకాశం కండూమంతం కఫాత్మకమ్ | 

తౌ, నీల పుప్పవర్శయుగ కండదూయు_క్తముగ నుండిన కఫజ యోనికందమని 

ఇలియవల యు, 

నన్ని పాతజ యోానికొంద లగడణవము, 

న్లో! సర్వలింగ సమూయు క్తం నన్ని నూతాళత్మ కంవ దేత్. | 

తా, వూనో క వాతపీ త్రకఫలత్నణయు_క్షంబంగ నుండిన నన్ని పాతజయోని 

కందనుని చలి తువల యు, 

గుడూచ్యాది వరి, 
వలానే 

న్లో గుడూచీ [తిఫలాదంతి కషాభ్యవ పరివేఫ్ట తే ః | 

వీప్పలీ మరిె ర్మామై శృతాహ్వా కుష్టనైంధవై ః | 
న ద రం గ టా 

అధ ”— 
వ కర్తిస్తుల్యా (ప దెశన్యా భార్యా యోని విశోధిని | 

తా, తిప్పతీగె (తిఫలములు దంతి వేరు వీనిని కపాయమునో పిప్పళ్ళు మిరి 

యాలు వుర్దులుపిల్లి పీచర చెంగల్వకోస్టు సె ౦ంథవలవణము ఆనుశానిని నూరివ్య స్తన 

నకు బట్టించి జుట్టును (చేలులావంతే ర్చి చేసి రకానియుందుధరిం-చిన ఇమోనిరోగము 

హరించు యోనిన్వచ్చముగ నగు. 

పిష్టజంబూక "లీవము! 

నో విష్టజంబూక సంపిష్టం పక్ష్యంతిం (తిణినంయుతమ్ 

'లేవమూశ్శతేణ నారీణాం యూనికందహరంపరమ్ | 

తా పీస్ట్రజంబూక మను (పీతలో ధమును) దంచి చూర్షముజేసీ చింతపండు 

లో గలిపి పక్వముగవంజి ఈోానిపె బూసిన యోనికందము హరించు, 

గర్భపాతే ఎదానము, 

న్లో (ఆయు శ్వే చే] భ యాభిఘాత తీళ్ల ప్ల పానాశననిపే.వణాత్ | 

గర్భః పతతిర క్షస్యనశూలం దర్శ్భనంభ కేల్ | 
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తొ, భయము అభిఘాతమయు వీనించెందుట తీక్ల యు వుష్తమగలయన్నో దకముల 

జీవించుట ఈకారణమీలవలన కూలయు _క్షముగ గర్భ సైవయుర జో దర్శ నముగలు గ, 

a 

గాం - + లై నే న్లో! ఆచతున్ధ్దాత్తత్త మాసా తన వేద్దర్భని(ద్రవః | 
తతష్ని ్పరో ధరీరనం పాతః పంచవుపప యో: | 

య; శ్ర అ 

తా, 4 మూసములవరకు గర్భము (ద్రవముగ నుండు, ఇది |సవించిన | సౌవ 

మనంబడు, క క లేక రీ వ మౌ సమువ గర్భము కథినంబుగ నుండు, ఇది పడిన 

గర్భపాతమనం బడు, 

న్లో గర్భో భిఘాతవివ నూననపీడ నాదై వః పక్యం[దుమూదివ 

ఫలం పతతికు నేన || 

తా. అభిభాతము విషవుముగ గూర్పుండుట పీడ మొదలగు కౌరణముల 
వలన ప పక్ళ్ణమెన సల వెంకింతయ ఫిఘాత ముకలన వృ తేముననుండిసడుచందంబుని? 

గర్భము స్వస్థానమునందుండి తక్షణమున పతనంబగు, 

గర్భపాతోప (దవములు, 

న్లొ! |పనంనమాచే గశ్ళిస్యా ద్దైవాళ్ళూలక్చ పార గయోః 

" పృష్టరుక్ప్రదరానావా మూత సంగశ్చజాయ శే ॥ 

తా, గర్భస్రావ కాలంబున దాహము పార్శ్వ పృష్థమలయంగు కూల 

(పదరము అనావాము మూత్ర పతిబంధము ఆసు నుప (ద్రవంబులు గలుగు, 

స్టానానంతర గత గకో్ళోప (ద్రవము. 

న్లో స్థానాస్టానాంత కేతసి న్పగీయాత్యేపిచజాయ లే 

ఆమవక్యోశయాడాతు మిళపూర్యహ్యూప[ద్రవాః 

తా, గర్భము స్వస్థా నముననుండి చలించి [యితర స్థా నగతం 2 న ఆవముపకొ' 

భోయములయందు మోభ పూర్వక మెన యుషదవములు గలుగు, 
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(పతిమా స గ ర్వ్బాహధములు, 

శ్లా! (నిత్యనాధియే) మధుకంసాకబీజంచ పయస్యాసురదారుచ | 
అశ్నంతకఃకృష్ణతిలా స్వావ్రువల్లీ శతాపరీ | వృమోదనీపయ 
స్వాచల తా చోత్సలశారి బా. । అనంతాశారిణారాస్నా వదా 

చముధుక మేవచ J బృహతీద్వయ కాశ్చర్యః మీరీశ్చంగా_న్త సచో 

ఘ్నతమ్ | బృన్నిపర్టీ బలాశిగుశ్వదంష్టా ) మధుపర్ణి కా[శృంగా 

టకంపినం|దావాక సేరుమధుక ంసితా 8 న ప్పైుతాన్నయసాయో 

గాన్నర్ధక్లోకననూపనాత్ | (క్రమాత్స_స్హను మాసేవుగశే 
(నవతియోజజీ-ల్ | వతాఓవధయ;కర్గ మి తాశ్సీతతో యేన 

స్తంపిఘ్యపలమి తేన దు గ్ నాలోడితా 8 పాతేవ్యాః || 

శా, (పథనమమౌాసమున గర్భపాతముగలిగిన అతీమధురము మునగ విత్తులు 

శీర కాకోళి చేవదారు అనువానిని * వ మాసమున అళ్ముంతక ము నల్ల నువ్వులు మం 

జస సిల్లిపీచర అనువానిని 8 వ మాసమున ఒడలిక శీరకాకోళి నల్లకలువ సుగంధి 

పాలి ఆనువానిని శే వమాసమున దురదగొండి సుళంధిపాల నన్న రాన్నముముణుగు 

దామెర ఆఅతీవధురము అనువానిని 5 వ మాసమున చిన్న ములక “పెద్దయులక' నేల 

గుమ్ముడు క ర్కాటకళ్ళంగి చాల్చిన్ని నెయ్యి అనువానిని 6 వ మాసమున కోల 

పొన్న చు త్రేవస్రులగయు మునగపల్లేరు గుమ్ముడు అనువానిని 7 వ మాసమున పరిక 

గడ్డ కామరతూండ్లణ్య దామపండు కచోరములు అతిమధురము శర్క_ర అనువానిని 

1పతిమౌసమునకొక కర వ (పమాణము చొప్పున వెచ్చించి శీతోదకముతోనూరి పల 
మత్తును పాఠలలోగ లిపి (తాగిన గర్చపాతము గలుగకుండో, 

గర్భ పాతమునకు లజ్ఞాళు కాది కషాయము, 

నో [మాధవనిడా నే] లజ్ఞాళు ర్దాతకీప్రప్ప ముక్చలంమధులో[ ధ్ర 

కమ్ | జలస్థ యా_స్తియాపీఠంగర్భ పాతంనివార యేత్ || 

తౌ, అంకర దా మెర ఆనరెపువ్వు నల్లకలువ అతీమధురము లాద్దుగ వీనిని కహా 
యము కౌెచి త్తని సీళ్ళలేగార్చుండ బెట్టి సానము జేయిం చిన గర్గ పాకము వారించు, 
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గర్భ పాతమునకు థర్క_రాడి యోగము, 

శ్లో! శర్మ్క_రాబినతిలంనమాంశకం మాతశ్నీ కేననహభత్యుతేయదా | 
నా _స్తిగర్భపతనోద్భవం భయంపాపఖీతి రివతీర్గ సేవయా | 

తా. శరర తామరతూండ్లు నువ్వులు వీనిని సమభాగములుగ నూరి తేనె 

యనుపానముతోడ భ &ీం చిన “కత్రీర్థ శేవన జేయునారలకు పాపవీ తీలేకండు చందం 

బున” నర్భపాతఫీతి గ లుగకుం డు, 

గర్భ చలనమున (హీ బేరాది కషూయము.,. 

శ్లో! (హీ బేరాతివిపోముసైా మో చశకై ఏళ్ళృతంజలమ్ | 
లీ రి ణి 

దద్యాద్ద ర్భే(ప్రచలి తే (పడ రేకుథీరుజ్యవి I 

తౌ, వట్టి వేరు అతివాస తుంగము స్టేలు బూరుగ బంక కొడిసిపాలవిత్తులు 

వీ09ి కపానుయుకౌచి (తౌగిన గర్భ చలన యు (పవరయు శూల హరించు, 

నూఢగర్భ లతణము, 

న్లో మూఢ ఃకరోతిపవనః ఖలుమూఢగర్భంకూలంచ యోనిజఢ 

రాదివమమూ[తనంగమ్ | 

తా, కుంఠితగడిగల వాతము యోని కడుపు అనువానియందు కూలను 

మూత్ర పతీబంధమును గలుగంజేయుటవలన గర్భము. బై లువెడలకుండు, ఇదియ 

మూఢ గర్భమనంబడు, 

మూఢగర్భగతి త బ్భేదములు, 

శ్లో! [అయుశ్వే దే) భున్నోనిలేనవిగుణేనతత న్పగర్భనంఖ్యామతి 

త్యబహుధానము పై తియోనిమ్ | ద్యారంనిరుధ్య శిర సాదర 

రేణకశ్సిత్క_క్చి చృరీర పరివ_ర్తిత కుబ్ద చేసా; | ఏ కేనకళ్చిదపర 

స్తుభుజద్యాయేన తిర్యగ్గతో భవతి కశ్చినవాబ్మఖోన్యః | 

పార్య్వాపనృ త్రగతి రేతిత థై వకశ్శిదిత్యష్టధాగతిరియమష్ట్మా పరా 

చతుస్ధా నంకీలక ః|పతిముఖఃకరి ఘోధబిజ 'స్తేషార్థ్య బాహు 

చరణై శ్నిరసాచయోనిమ్ | సందీ చయ భవతికీలకవత్సకీల' 
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దృశె ఃఖురై ౩ (పతిఖురన్పహీ కాయనంగీ | గచ్చేమ్భుజద్వయ 

శిరాస్పచబీజకాభ్యో యా నాస్టితన్పపరిఘుః పరిఖునతుల్యః || 

తా, విసణవాతమువలన గర్భము విపరీత మె అడ్డ మై అ నేకవిధములుగ యోని 

భ్యారయుల జెంది, అది ముఖ్యముగ 8 విధంబులు యెట్లనిన--గర్భము యోనిముఖ 

మును మ స్థకమువలన నడ్డగించుట వువరముచే నడ్డగించుట శరీరము పొర్లుటచే 

సంకు చిత దెిహముగలదై. యోడ్డగించుట 1 భుజముతో గాని లేక 2 భుజములతో గాని 

యడ్డగించుట అడ్డ మైన ముఖయుగలదై యడ్డగించుట అథోముఖ మె యిడ్డగిం చుట 

పార్గ ప్రభ ౦గమువలన ముళ్ళినగతిగల చై యడ్డగిం చుట యా పకొారముగ యోనిముఖ 

మునకు గర్భమువలన 8 విధములైన గతులుగలుగు ( రెండవ ప కారముగ గతిగల 

గర్భమునువ చిం చెద) గర్భమునకు సంశీలకము |పతిఖురయు పరిఘుము బీజము అన 

శీ విధములై న గతులుగలుగు, ఆందు గర్భము హ_స్తపావముల పాడవుగ నునిచికొని 

శిరమును ముంగుగ జేసీకొని యోనిముఖమును జెంది గగూటమువ ల ద్యారమునంచుండిన 

సంకీలకమనియు హ_స్తపాదమయులు గొరిశులవలె చెట గొనుపించుచు. తక్కినళరీరము 
లోన నే దగులుకొనియు౦డిన (వతిఖురమని యము2భు జయలు తలముందుగగల దై నబీజక 

మనియుగడియవ లె యోని ముఖము నంవక్ష పడియుండిన పరీఘుమనియు తెలియవలయు 

అసాధ్య నూఢగర్భ లక్షణము, 

క్లో అపవిద్ధ నిరాయాతు శ్తాంగీవిరవతపా | 

సీలోట్టేతసి రాహంతి సాగర్భంనచ తాంతథాః || 

శా, సుడవపిరిగి నటుల నిలువకుండుట శారీరముచల ౧ నుండుట (పజ లేకుండుట 

(పక్క_లయందు పచ్చనివర్ణమయు లేక నీలవర్ల ముగల నీరలువ్యాపిం దియుండుట యిట్టి 

లశణములుగల గర్భిణి గాని లేక దానియొక్క. గర్భము గాని “మృతి కెంచునని 

చెళియవల యు, క్ట 

గర్భమూల లవుణమ. , 

న్లో! గర్భాస్సండనమావీనాం (ప్రణాశశ్శ్యావపాండుతా | 

భ వేదుచ్చా నపూతిక్వం ఛూూన తాంతర్భ్భ తెశిక" || 

తౌ, గర్భము చలింపకుం కుట (పసవ వేవననిలు చుట వొడలు కపీలవర్ష్మము౫॥ 

గాని కేక తెలవగముగగాని యుండుట శాానోచా (సములయందు దుళ్లంధము 
ఈం దో ఛీ ఇ 
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వేసుట కడుపుబ్బుట్ట ఈ లతణమువలన లోనగర్భము మృతిజెందినదని తెలియ. 
వలయు, 

గర్భమరణ హేతువు, 

శ్లో వాన నాగంతు ఫీర్భాతు రుపతాే మై (పీ వీడిత్రక | 

గర్భో వ్యాపద్య తేకుక వ్యాధి భిశ్చ ప్రీ డితః | 

తె, మాళృవుయొక),_ మావనీక ఆగంతుక దుఃఖమువలన గాని లేక వ్యాధి 

వలన గాని గర్నపిడగలిగి గర్భము గ ర్చ్బాశయమున మృతి జెందు, 

అసాధ్యగర్భిణే లవణము, 

శ్లో యోవనిసంవరణంసనంగః కుషేముక్క_ల్ల ఏవచ | 
బుక mn . షి న అపు జ హన్వు స్హ)యంమూఢగ ర్భెయథ్ కౌ శ్పాఫ్యుపదవాః | 

ఇ, చాయువుమయొక్క సంబంధమువలన యోనిస కోచం బగుట (పక్కల 

యంయను గర్భము దసలుకొనియుండుట మక గ్రాల్సి హాల ఆ శేపకము కాౌసము శ్వాసా 

ద్యుప| దవయుణం గలుగసట ఈలతృణములుగల గర్ఫిణి మృ తీ జెందునన్ని చలియవల యు 

వికృ తాకృతి గర్భ లత ణము, 

న్లో బుతుస్నా తాతుయానారీ స్వప్నే మైసునమాచ శేత్ | ఆర 

వంవాయురాదాయకునైూగర,0౦కరోతిహూ | వమూసిమాసివివ 

సత గర్భిణ సగర లత,ణమ్! కొలలంజాయ తేతస్యావర్డి తం వై 

ర్చేకై రుణ: | సర్పవృశ్చికకూశా ండ వికృ తొకృతయళశ్చ 

య | గ కెేత్రయశై వచ్జే యాః పాపకృతో భృశమ్ || 

తా, బుతుస్మ్నానముబేసీన దినమున మెభునము జేయబడీనటుల న్వష్నము 

గాం చెడి క్ర్రీయొక్కన వాతైము ర_క్షమునుగహించి (పక్కు_లయందు గర్భము వలె 

పిండాకృతీగం జే బెస్ (పతివా "మున వృద్దిం జెండింప్రు దూ సర్పుగర్భల ణకు కంగన 

సేయు, నినను దానియంను వళ్ళి సణసంబంధబుల స ఆస్తులు వంకల మొద 

లగునవి తేసండుటజేనీ సర్వము తేలు గుమ్ముడుకౌయ మొదల గువానిల * “చేదైన 

నొక దానియొక్క. యాకొరముగ బనిగ నగు, ఈ మూ శాక్ళతులుగల గర్భము 'పొప 

కృతం బని డిలియందగు, - 
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యూనినంవరణ లతుణము, 

న్లో [చూధవనిదా నే] వాతలాన్యన్న పానాని (గ్రామ్యాభర్మంప్ర 

జాగరమ్। అత్యర్థంసననూనా యాగర్భిణ్యా యోనిమార్లజః | 

మాతరిశ్యాప్రకువితో యోని ద్యారన్యనంవృతిమ్ | కరు తే 

రుద్దమార్ల త్వా పునరంతర్లతోనిలః | నిరుణద్ధ్యాశయ ద్వారం 

ర్స్ అం వె, ళు డాలీ జో పీడయన్లర్భనంస్థితిమ | నిరుద్ధ వదన 1 సగర రా్పరునిప 

ద్వే | ఉచ్చానరుద్ధ హృదయాం పాశయత్యథగర్భి మ్ | 

'మయోనినంనరణం నామవ్యాధిమేతం[ప్రచత్ష తే | అంతక పతి 

మంఘోరం నార భేత్తు చికిక్సితుమ్ ॥ 

తా, చాతకరగ అన్నపానములు మెసునము జాగరణము అనువానిని మిక్కు_ 

డు ముగ గర్భ శజీపించుటవల వ యోనిమూర్ష మునందు వాతము (బకోపించి యోని 

మా' మును సంకుచితముగ జేని *దానివలన లోేనం[ బవేశించి గర్చాశయముఖకము నడ్డ 

ఏ పీడను గలుగం జేయు, దానివలన గర్భము. యొక్క నోరు ముక్కూ నడ్డ గంప 

శ్వాసోచ్చో సములు కెడలక గర్భము నేని లేక గర్భిణి యొక్క శ్వాసోచ్చ్యా 

వనములు బంధింపబడుటనలన గర్భిణే నేని నశింపంజేయు,. ఈ రోగమును యోనిసం 

వరణమని విం చెదరు, ఇది యమునితో దుల్యంబగుటచే చికి త్సానర్హంబు, 

వాతనంకుచిత గర్భ లశుణము, 

న్లో వాతేనగర్భసంకోచా త్స )సూతినమ యేపివా 

గర్భంసజనయిన్నా రీ త స్యాశ్ళృంు చికిత్సితమ్ [ 

న్యా లం! ఒ రాం దాం ళ్ళ కుట్ట యన్మున లై సా క్ల ఏఛాన్యములూఖి లే | 

విషమంఛచాననం యానం సేవేత ప్రనవార్థి క్ || 

తౌ, పసవకౌలము వాతమువలన గర్నయు సంకోచమును జెంది (ప్రసవము 

గాకుండిన రోల్లోేథా న్యము వేసీ రోకలితో ఇాలకొలమువరకక దంచునటుల౦ 

జేయనలయు, మలియు గిషమాసనమును నిసయమెన యాసనమును సేవించు నటు 

లం కేయవలయు, 
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క్ బూది చేషము 
హా 

నో కృష్ణావచా చాపి జలేన్న విష్టా సైరండతైలా ఖలునాభఛి లే 
య ర్ం Oe) గ యి. 

పాల్ | సుఖక సూతం కురుతెంగనానాం నివీడితాసాం బ 

హుుబిః (పమాదై 8 | 

తౌ, పిప్పళ్ళు వస వీనిని నుదకనుచోనూరి అందాముదముగ లిపి బొడ్డుపపె 

లేపనము జేనీన ౩ డ్ను పమాదమువలన మీక్కూడిటయుగ పీడ జెందుచుండు క్రీ సుఖ 

ముగ (పసవిం చు, 

మాతుబుంగాది లేపము, 

న్లో! మాతులుంగస్య మూలంతు మభుకంనంయుతం తథా | 

ఘృ తేన సహితంపీఆ్యా సుఖంనారీ (పనూయ 'తే | 

తా, మొదీఫలపువేరు. అతిమనురము అనువానిచూర్మమును చేతిల" లిపి 

(తౌగిన త్రీ సుఖముగ (పసవించు, 

ఇతుమూల బంసము 

లాటి 
శ్లో! ఇవ్ రు_త్తరమూలం నిజ తేనుమాచేన తంతునా బధ్యాా | 

కటివిషయేగర్భపతీ సుఖేన సూాలేపిలంబ తేనాపి | 

తా, చెటుసయుక్క_ వుత్తర పుతట్టు చేరును తనంత పొడవుగల నూలుతో 

బంధించి నడుము మందు గట్టుకొనిన ఆలస్యము లేక త్ర సుఖయగ (బసవించు, 

సుఖ (పనవము, 

నో! తాళన్య చో _త్తరంమూలం స్వ(వమాగోనతంతునా 

బభధ్వాకట్యాంతునియతం సుఖంనారీ (పనూయ తే | 

తౌ, తాటిచెట్టు యొక్క. పుత్తరఫు తట్టు వేరును తనంత పొడవుగల ౧ *లుతో 

బంధించి నడుముయందు గట్రికొనిన శ్రీ సుఖముగ (బసవించు, 

అఫామార్ష బంధము. 

న్లో! (పత్యక్సు ప్ప పొరిభ (దనయ ద్యా మూలం యద్యా్యాకా౬ 

జంఘానముళ్టేమ్ | కట్యాంబద్ధంయోసి. తాం నత్స )సూతిం 

యో గాయు క్లానంహృతం సాధుకుర్వాత్ ॥ 
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తా, తెల్లయు!త్త డేగ. చేరు వేప వేరు వెలమసంధివేరు. అనువానిలో దేనిని 

గాని కుధవారనక త్ర ర రాగయులయందు జెచ్చి నడుముయందు గట్టుకొనిన త్రీ 

సుఖముగ బసవించు, 

గవో, దర రు శ 

ధా” విధి 
శ్లో! [ఆయుశ్వేచే] హస్తేనసర్పిపా!క్తేన యో నేరంతర్ల తేనసా | 

మృ తేతుగ ర్భేగర్భిణ్యా యోనాక న్ర్రం (వ్రవేశయేత్ | 
కస్ర్రశాస్తా/ర్భనివుణా లఘుమయోప్తా భయోారయిఆాః ॥ 

తౌ, గర్భమున శిశువు మృతి జెందిన కత్రా సంస్థ నిపుణుడు హాస్టలాఘ 

వముగలవాడు నగువె వె ద్యుడు హస్తమునకు "నెయ్యినిబూసీకొ ని భయవిహీనుడే ళన 

మును రౌరాని యందు (బ వేశింపం ౨ బేస్ మృతగర్శ్భయును ఛేదింసవల యు, 

న్లో! సచేతనంతుశ స్త్రేణ నకథభంచణారయేత్ | 

నధార్యమాణోజననీ నూ క్మానంచాపి మార యెత్ I 

పేవేతమృతంగర్భం ముహూ_ర్తమవిపండితః | 

నచాళుజననీంహంతి (పభూ తాన్నంయ థా పశుం ॥ 

ca గర్భ స్థనాల జీవించియుండిన సాహసాదులచే వేదింపంజనదూ అటు 

“నలిషవు గర్భిణీ క్రీ నశించెదిరు. మజియు మృతగర్భమును బుద్ధిమం తుండగు 

చై న్యడు క్షణ కో లలన ను జే పేకీంపంజనదు, ఏల యనిన మీక్కు_టయుళ పశువుచే 

భుజింపబడిన యన్నము జీర్ణము గాక దానిరజం పు చందంబున శికువు గర్భిణి నిజం ఫుః 

మృతగర్భ ఛేదనవిధి. 

న్లో యద్యదంగంహిగర్భ న్య యో "నజ్జతితద్విపక్ | 

సమ్యగ్శినిర్హ శేచ్చిశ్యా రకేన్నారీం| పయత్నతః | 

తా, యో+ని ద్వారమున వగులుక్ నియుండం నృుతశికఘువు యొక్క “అంగముల 

జాగరూకు.డై ఛేదించి వెలిపరచి తిని రకీంపవలయు, 

సూతికారోగ నిదానము, 

[మాధననిడానే] అంగమర్దోజ్యరః కంపః పిపాసాగురుగా 

(తతా | శ థళ్ళూలాతిసారౌచ సూతికారోగలక్షుణం | 
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మిథ్యోసచా రాత్సం క్షే శా ద్విషమమూజీర్ష భోజనాత్ | సూతి 
కాయాశ్చ యేరోగా జాయం తేదారుగా స్తు తే 1 వాయుః 

(పకువితఃకుర్యా తృంరుధ్యరు ధొరంచ్యుతమ్ | సూత్యా స్తు 

హృచ్చిరోవ_స్తి శూలం మక్క_ల్ల సంజ్ఞ కమ్! జ్వరాతిసారళో 
ఫాశ్చళూలానాహ బలక్షయా | తందారుచివసేకాడ్యాః 

క ఫవాతాౌమ యోద్భు వాః। కృ చ్చ్రసాధ్యాహి తెరోగాః వీణ 

మాంసజలాగ్ని తః | తేన ర్వేనూతికానామ్నా రోగా _స్తేనా 

స్యుషద్రవాః || " 

ఛా. ఒడలునొప్పి జ్వరము వణుకు దప్పి శరీరము నబలువు “వాపు శూల విశే 

చనములు ఈ లతణములఖ లిగిన నూలీకౌ (బాలింత) రోగమని చెలియవలయు, 

మటీయు బాలింతేయగు క్రీ కో అన్యథో పచారములం జేయించుటవలన గాని క్లేశము 

వలన గాని లేక దుష్టాన్న పొనముల వలన గాని విషమౌళనము అజీర్ణ భోజనము మొద 

లగువాని సేవనవలన గాని కడుభ యంకరమెన నూతికారోగముజని౧చు, మణియు 

సీ నూలీకౌరోగంబున వాతము (బకోపించి స్వస్థానమువలన విడువబడిన రక్తము 

నడ్డగించి బాలింతయొక్క_ హృదయము మ స్టకము పొత్తికడుపు అను వానియందు 

శూలనుగలుగం జేయు. ఈ శూల మక్క_ల్ల కమను జీరంబరంగు, మజియు జ్వరము 

విరేదవములు వాపు కూల కడు పుబ్బరము అశ'క్షత కఫవాత ర్భోగములవలన గలిగిన 

తం అన్న ద్వేషము నోటిలో నీళూరుట యిట్టి వికారంబులుగలిగిన కఫవాత 

ములవలన గలిగిన నూలీకౌరోగమని ఇలియవలయు, అందు మాంసము బలము 

అగ్ని &ీణిం చియురడిన కష్టసాధ్యము, ఇవి యన్నియు నూరీకౌరోగములనియు 

సూలీకోప(దవములనియు ఇలియందగు, 

నూతి కాదోగ సామాన్య చికిత్స 

నో సూతికావోగశాంతంరం కు ర్యాద్యాతహరీం క్రి మామ్ I 
గ్ వీథి 

తౌ. నూతికౌనోగము శమించుట కె వాన నోశకర చికిత్సం జేయవల యు, 

అవమృ తాది కసూయము, 

ల్లో అమృ తానాగరనహచర భ (దోత్కటపంచమూలకంజలదః | 

వృృతనీతంయమధుయు కృంశ మయత్య చిశేఇణసూలి కాతంకొమ్ | 
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తా తిప్పతీగె శొంఠి ములుగోరింట ఛచావిలి లవంగ పట్ల పంచమూలములు' 

తుంగముస్తే* నీనిని కషాయముకొచి చల్లార్చి యొకింత లేనెగలిపి | తాగిన కల్. 

తణమున నూతికారోగము వారించు, 

“"చేవదా ర్యాది శ పాయము., 

శ్లో! [సిందూరవుణిదర్పణో] చేవచారు వచాకుష్థం విప్పలీ విశ్య 
శేపజమ్ | కట లంము' స్తభానింబ తి-క్రాధాన్యహరీతకీ | గజ 

కృష్ణాచ దున్ప్పర్శా గోకురం ధన్వయానకమ్ బృహత్యక్ 

విషూఛిన్నా కర్క_టం కృష్ణజీర కమ్ | నముభాగా న్వితై ర్నేకె 

సింధు రామఠసంయు జై 8 | క్య్యాథమష్టావ శేషంతుప్రనూ తాం 

పాయ మీల్ (స్ర్రీయక్ ! శూల కానజ్యర శ్యానమూ ర్భాకంప 

శిరో ర్రిభిః | యు క్తం[పలాపతృడ్డాహతం (ద్రాతిసార శాంతిభీః | 

నిహంతిసూతికారోగం వాతపి_త్తకఫాసతేమ్ || 

తా, చేవవారు వస శెంగల్వకోష్టు పిప్పళ్ళు శొంఠి గుమ్ముడు లేక తుంగ 

సెలు నేలవేము కటుక రోహిణి ధనియాలు కరక్కాయ గజనిప్పలీ "శీగటి దూల 

పల్లేరు దురదగొండి నేలములక అతివస  తీప్పత్గా కరా్కా టకళ్ళంగి నల్ల జీలకజ్ఞ 

వీనిని సమభాగములుగదం-చి అప్లావశేషముగ కహేయము కాచి అందు సెంధవలవ 

అము వేతీలో పొంగించబటజిన యింగువ గలిపి బాలింత (తౌగిన కూల కౌసమ 

'జ్వరము శ్వాసము మూర్చ వణుకు తలనొప్పి వదరుట దప్పి దాహము తీంద అతి 

సారము వాంతులు అనువానికో గూడియుండు నూతికౌరోగమును |తీదోషజనితే 

నూతీకాగోగమును హూరింపం చేయు, 

వ (జకాంజిక ము, 

న్లో! పిప్పలీపిప్పలీమూలం చవ్యంశుంకీయవానికా । జీర శేద్వేహరి 
(దేచబిజాసౌవర్పలంతథా | వై శేనాష థై ఃపిప్టై రారనాళం 

న్ా 

విపాతయేత్ ! ఆమవాత హరంవృష్యం కఫభఘ్నుం వహ్ని 
నో 

ల థ్ దీపనమ్ | వ(జకం కాంజింనామ ్రైశామగ్ని వివర్ధ నమ్ | 

సూతికారోగశమనం ళూలఫ్నం శ్రీరవర్థ నమ్ | 
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తా, పిప్పలి మోడి చెవ్యయు కొంఠి వోనుము జీలకల్ణ నల్ల జీలకజ్ఞి పసఫు 

(మౌనిపనపు బిణాలవణము సౌవర్చలవణము వీనిని దంచి సమముగ కలిపి కాచ్చక్రీ 

(శౌగిన అఆమవాతము కఫము సాలింతరోగము కూల వీనిని వారింపం జేయుటయే-గాక 

వీర్యవృద్ధి అగ్ని దీపనమును _స్తన్యములయందు పాలయొక్క_ వృద్ధిని గలుగం జేయు, 

శ్లో! [అయుర్వే దే] రసగంధక తుళ్టంచ త్ర హంజంబీరమర్ది తమ్ | 
(త్రి ర్భావితిం (తికటునా దేయం గుంజా చతుష్టయమ్ | 

గర్భిణ్యా చ్చూలవిష్టంభ ద్వరా జీ -రేషు "కేవలమ్! 

తా, రసము గంధకము మెలుతు త్తము వీనిని కుద్ధి జేసీ సమభాగములుగఖల్య 

ములోనునిచి నిమ్మపండ్ల రసముతో 8 దినములు మర్దించి పిదప (తీకటుక కపాయ 

ములో ర భొవనలు జీవీ శ గపరిగిం జల మెత్తు ను సేవిం చిన గర్భిణీకూల విష్టంభఛ ము 

జ్వరము అజీర్ణ ము వారించు, 

గర్భ చింతామణి రనము, 

న్లో! జాతీఫలంటంకణంచవ్యోషం దై ల్యేంద్రర క్తకమ్ | తచ్చూర్డం దం a ౨ ఎక 

నమభాశేన మర్చితం (ప్రహరద్య్వయమ్ | జంబీర, రసయోశేన 
వటీంకుర్యా ద్విచకుణః | గుంజాద్వయం (ప్రమా కేన కృత్యా 
నైద్యః ప్రయత్నతః ఆర్హీకళ్య రసేనైన భమయే దుష్ట 
వారిణా! నిహంతి సూతికారోగం భాస్కర _స్పిమరంయథా ॥ 

తా. జాజికౌయ వెలిగారము (త్రీకటుకము లు బలురక్కంనీ కొ డిసి కరంకును 

పువ్వు వీనిచూర్ణమును సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి 2 దూములు నిమ్మపండ్ల 

రసముతోమర్జిం చి 9 ౫సరిగింజలంతీ మూతలు జేసి అల్ల పురసముతో గాని "లేక వుస్లోన 

కొను పానముతో గాని సేవించిన “నూర్యుడుదయించుటచే నంధకౌరయు వొలంగు 

గంగి” నూతీకాౌరోగము దొలగు, 

న్లో, [మతాంత శే] రనంతెళం తథాలోహం౦ (ప్రశ్యేకం కరనా 

(తకమ్ | కర్త (తయంతథాచా[భంక ర్ఫ్బూరంవంగ ఆ (మకమ్ 

జాతీఫలంతథావోళపం గోమురంచశతానరీ |! బలాతిబలయో 
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రూలం (ప ల్వేకం తోలకంనుఛమ్ | వారిణా వటి కా కార్యా 

దుంజఫలమా నత: | నన్ని పాతంనిహ ంత్యాళు (స్ర్రైణాం చైవ 

విశేపత: | గర్భిణ్యాజ్వర దాహంచ (పదరంసూతి కానుయమ్ 

శ, శుద్ధి ేసిన రసము కుద్ధి జేనీన తాళకము లోహభస్మము యిని దినుసుకు 

చ వ CUS ఈ a వ్ జ క + న CT కర్న (ప్రమాణము ఆ(భకభథ స్టము కర్ణ ములు కర్వూగము వంగభ యు తామ 

భస్మము. జాజికౌయ (తీకటుకములు పల్లేరు చల్ల పిల్లిగడ్డ ముత్తీవపులగఫు వేరు 

“పెద్దము_త్తీవపులగ పువేరు యివి దినుసుకు తుల్మపమాణము యిల నీనినెల్ల ఖల్వ 

ములోనుని చి వుష్ణోదకముతో మర్దించి 2 గురిగింజలంత మా (తలు జేని నేవించినవి శేష 

ముగ స్ర్రీలయొక్క. సన్ని పాఠము గర్భిణీ శ్రీ శ్రీజ్టర దాహములు (పదగము నూతీకౌ 

రోగము హరించు, 

బృహద్దర్భ చింతామణి రసము, 

| [(మాధవనిడానే) సూతంగంధం త థాన్వర్ష్మం లోఫాం రజత 

మాశీకమ్ |! హరి తాళం వంగ భస్మాప్యభ కంనమ భాగ కమ్! 

భావనాఖలుడాత వ్యా రె శ్ రేహారప్పథక్పృథర్ | el హి 

వాసా భృంగ రాజ పర్పటందశమూలకమ్ | స_్రధాఖభావయ 

దై నో గుంజామానాం నటీంచనేత్ | గర్భ చింతామణి 
రయంపూర్వవత్కే.థి తాగుణాః | 

శతా, కుదిజేసీన రసము కుద్ధి జేనీ నీన గంధకము న్వర్ణభ స్మము లోహభ సము 

రజతభ'స్మృము స్వర్ణ మా క్నీకయు శుద్ధి జేసిన తాళకము తగరభ స్ట ము అభ్రకభన్ముయు 

వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని-చి మండూక బహ్మి ఆడ్డసరము గుంటగలగర 

పర్చ్పాటకము దశొమూలములు ఆనువానిరసముల భో పతిచానిచే చే జేసి మార్లు భావన 

చేని గురిషింజల౦త మొత్రలు చేని శేవిం చిన పూర్వ క్ష గర్భ చింశామణిరసములో 

జెప్పంబడిన రోగములు హారింపం జేయు, 

గర్భవినోద రనము, 

క్ఞ॥ (తిభాగం (ల్రికటుంచేయం చతుర్భాగంచ హింగుళమ్ | జాతీ 
కోళంలవంగంచ(ప త్యేకంచ (శికర్ష మ్ | సువర్షవమాథత్సీకందైవ 

పలార్ష ఫం (పతీ పేద్చుధః| జ లేనమర్ష యిత్యాథ చణమా (తొ 

నళోక్ళతా | నిహంతిగర్భిణీనోగం భాన్క్మ.ర_స్పిమిరంయభథా | 
జో 
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తౌ, (త్రీకటుకములు 8 భాగములు సంది జేసీన యింగిలీకము శ్రీ భాగములు 
D౨ 

జాజీమొగ్గలు లవంగములు యివి దినుసుకు 4 కర్ణములు శ శుద్ధి జేసిన స్వర్ణ మా కీకయు 

| పలము యిటుల వీనినెల్ల ఖల్వములోనుని చి భేస్టమముకా మర్దించి సెనగ గింజ 

5ంత మాతలు జే జేసి చేవించిన సు సూర్యుడూదయి చుటచే నంభకౌరయు చొలంఠగు 

థంగి” గర్భిణీ రోగము హరించు, 

బృహత్పూతి వినోద రనము, 

(నిత్య నాధీయె] శుంశ్వాభాగోభ వేదేకో ద్వాభాగామరిచ 

న్యచ | పిప్పల్యాశ్చ (తి భాగంస్యా దర్భ భాగంచ రోమకమ్ | 

జాలికోశ న్య భాగా డ్యా ద్యా భా గాతుత్ల కన్య చ | సింధువార 

జలేనై వ మర్ల యే చేకయామతః | మధునా సహభో_క్రవ్యం 

సూతికా తంకనాశనమ్ ॥ . 

తా, శొంఠి ] భాగము మిరియాలు 2 ఫాగములు పిప్పలి గ భాగములు 

పొదరలవణము క్రీ భాగము జాజి మొగ్గలు 2 భాగములు కుద్ధి జేనీన మెలుతు త్తము 

) భాగములు యిటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి వావిలావరసముతో 1 జాము 

పర్తించి మొత్రలుజేసి తేనెతో సేనించిన నూతికారోగము హరించు, 

సూతికారి రసము. 

న్లో! రినగంధక కృష్ణాభ 9౦ తదరం మృతతా (మకమ్। చూర్ణితం 

మర్ల యే ద్య త్నా బ్భే కపర్టీ రసేనచ | ఛాయాకుష్మా.వటీకర్య 

ద్విగుంజాఫలమానతః | శీర ్రికటునాయుక్తా నూతి కాతంక 

నాశిని | జ్ఞూరంత్భ స్టారు చీకోథం హా ంత్య సాధ్యంనసంళశయ : || 

తా, కద్ధిజేసిన రసము శుద్ధిజేనిన గంధకము శుద్ధిచేసిన కృష్ణా భ్రకయు యివి ' 
నుసు కొకొ్క.క భాగము తామభ స్మృము శే భాగము యిటుల వీనిని చూర్ణము జేసీ 

ఎల్వములోనుని చి మండూక ఫర్టి రసముతో మర్చి౦ చి గరిగింజలంత మో తేలుజేనీ 

కడ సనెండించి యందోక' దానిని (తీక టుకయుల పాలలోనూరి 'యీ యనుపొనమ 

ఫోడ సేవించిన అసాధ్యమెన నూతీకారోగయ  జ్యరయు దప్పి ఆరుచి శోఫ వీనిని 

శ్చ యము? హరింపం జేయు, 
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సూతికాహార రసము, 

శ్లో! [అయు ్వే బే) లవంగంరనగంధాచయవ మోరంతథా(భకమ్ | 
లోహంహా మంసోమకంచ పలమానంనమాహశేత్ | జాతీ 
ఫలం కేనరాన్లు వరాంగై లేయము స్తృకమ్ . థాతకీం్య్యదయవా 

పాఠా శృంగీ బీల్భంచవాలకమ్ | కర్త (పమాణంనంచరార్ష్మ్య 

సర మేక(త కారయేత్ | బర రాసా ప్రమా ణేన వటి కాం 

కారయీత్సుధిః | గంథాలికా షుత్రరసై రనుపానం (పదా 
పయేత్ | సర్వాతిసార శమనం సర్వళూల నివారణమ్ | 
నూతికా శోఫపాండుఘ్నం నర్భజ్యర నివారణమ్ ॥ 

తౌ, లవంగములు కుద్ది జేనీన రసము శుద్ది జేనిన గంథకము యవమారము 

ఆభకభ స్మ్రము లోహాభ సము తాామభ స్థుయు గుమ్ముడు యిని దినుసు కొకొ్క్కక 

ఫలము జాజికొయ మౌదీఫలము లవంగపుచెక్క_. కూతురుబుడమ తుంగము్పైలు 

ఆశెపువ్వు కొడిసెపాల శిరుబొద్ది కర్కా_టకళ్ళంగి మౌశేడువేరు. కురువేరు యివి 

దినుసుకు కర్ష(పమాణయు యిటుల వీని నెల్ల ే కముజేసీ వున్లోధకముతోనూరి ేగగం 
జం* మ్మూతేలుజేసీ తృణకంకమరసముతో శేవించిన సర్వాతిసారములు సమ స్ట 
శూలలు వాలింతకరోగము వాపు పాండువు 'సర్వజ్వరములు వీనిని వారింసం జేయు, 

_స్తనరోగ నిదానము, 

శ్లో! (మాధవనిదానే] నఠ్నీరా నాష్య కుగ్చావా దోవఃప్రాహ్య 
_న్త్వనె(స్ర్రైయః | (పదూషవ్యమాంసన రుధి బే _ననరోగాయ 

కల్పతే | పంచానామపి తేపూంహీ ర_క్షజం విదధింవినా | 
లతుణాని నమానాని చావ్యావి దధి లక లై ః॥ 

ద్ ~~ జ్య వణ లో జ్ ల్. వా తొదివా పంబులు దుస్ట్రంబులై గర్భిణి కిగాని లేక (పసవిం చిన తీ 
గాని _గన్యములయందు జేరి వాని నుందు మౌోంసరక్షములంజెరచి వాతపీ త క ఫసన్న్ని 
పాత ఆగంతుక భేవమువలన న్ విథములై న _స్తన్యగరోగముల గలుగంజేయు, ఇవిర కో 

జాడీ విదఫిలకణ హీనంబులై తక్కినవి బావ్యావిదధిలతమణ యు క్షంబులె యుండు, 

న్లో! చేసోవిశాల మూచేన హంతి పీడాం ననోతితామ్ ॥ 
ఆలా ఎటో p 

య 
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తా, పొపరవేకును గంధము దీనీగాని (లేక అడవి పత్తిగింజల నేతి లేక 

సొరకౌయ విత్తులనేని నోథుమగంజితోనూరిగాని లేపవముజేనీ సీన _సన్యసంబంధ 
మెన పీడ హరించు, 

వాతాది దుష్టదుగ్ధ లక్షణము. 

శ్లో! కషాయం సలిలన్లావి _న్త్వన్యమారుత దూవీ.తమ్ | కట్వన్లు 
లవణంపీత 'రాజమత్సి _త్తనంజ్ఞ తమ్ | కఫదుష్టం భఘనంతోయీ 
నిమజ్ఞతి సుపిచ్చిలమ్ | ద్విలింగం ద్వంద్వజంపిద్యా త్సర్వ 

లిజ్ఞం |త్రీవోవజమ్ | 

తా, ఒగరుగ నీళ్ళలో వేనీన 'లేలునదిగ నుండుపాలు వాతద స్ట్రమనియు కార 

ముగ ఫుల్లగ వుప్పగ వన పచ్చని నేఖలుగలదిగ నుండుపాలు పిత్సదుష్ట్రమనియు 

గట్టిగ నీళ్ళలో వేసిన ముణుగునడిగ బంకగనుండుపాలు కఫదుష్పమనియు 2 దోమ 

లతమణములరిగల పాలు ద్వంద్వ దుష్ట్రమనియు ఏ దోమలత్నణములం గలది (త్రిదోష. 

దుష్ట మనియు తెలియవనలయు, 

వాతరోగ న్తన్య చికిత్స, 

న్లో జా అవా తాత కే[స్త నే దళ మూః౭ం (త్యహంవి బేత్ | 

వాతేవ్యాధి హారంసనర్పిః సకా(మృ కు బి రేచయేత్ || 

తౌ, వాతవోషమువలన _స్తన్యము దుష్టం బై యుండిన ఏ దినములు దళమయాల 

(పొతయమును పానము జేయించుటయీ గాక వాతపహార ఘృతపానమువలన అభువుగ 

)నేచనంబును జేయించవలయు, 

శుద్ధ దుగ్ధ లవణము 

శో అదుష్టం చాంబునికే ప ఏ చుక భ్ వఖిపాండురమ్ 

నుధురంచా వినర్ల ౧చ తత్ప్రినన్నం విసిర్లి సత్ | 

తా, పాలను వుచకములో వేసిన నీళ్ళవోగలని తెల్లగ మభురరసముగలది 

నై వివర్ణయు జెందకుండిన కద్ధ మైనదని తెలియవల యు, 

శ్లో! కచేదుఘై ఘృతం 'పేయం యస్టీమై ంధవనంయుతమ్ | 



79 బనవళాజీయ్ - హోడశ పకరతే (1 

మవుప్పై స్త నాలించే చ్చికోశ్చ దశనచ్చ గా" ! 

సుఖమే నమేద్భాలః క ఫకపశ్చ ఇఆావ్యాతి || 

తా. కఘమువలన _ప్పన్యము దుష్ట్రం'బీ న అతీమధుర చూర్ష మును సె ంభవలనణ 

చర్ల యును చేతీలో? లిపి తాగించుటయే గాక అకోకఫృప్పమునునూరి _స్తన్యమల 

యందును శపవుమొక్క_ “పిదవియందును లేపనము జేనీన శిసవునకు సుఖుముగ వమ 

నంచె కఫ్మపకోలము శ్రమించు, 

తత్త స్తన్ష దుస చికిత్స 

న్లో! ఏ క్రేదునే మృతాభీరు పటోలం నింబచందనమ్ | 

థా|తీంకురూరో ంచపిబే తా? థయి త్యానశర్క_రమ్ | 

వ తముబలన _స్రన్యము చుష్ట్రం బే న తిస్ప వ్ పిల్లి కీ చర చేదు పొట్ల వేప 

'ందనము అనువానిని కపాయముకెచి అంచు శరగరనలిపి త్రీ శికువు లిధవుకికి 

పొనము జేయించవలయు, 

_స్తృన్వజనన విధి, 

ల్లో భూమికూ శొాండ మూలన ( థీ రపిష్ట న్య ల యోరనకః | 

వచే త్పశర్క_ రం తస్యాః శీ రంబహు వివర్గ తే || 

రా, చేల సమ్ముదుగడ్డ ను పాలతోనూరి దాని రసమును వీండికొని అందు 

శర)_ కలిపి కాగిన పొలం వది౦ చెందు, 
Grew 1 లెధి 

ఫతావారీ పానము. 

శ్లో! కతావరీ కీరపిపా కీ పీతా న్తన్య వివర్ణి సీ 
కవోన్లం కణ యాపీతేం శ్నీరంట్నేర స్వర్ణ సక్ i 

శా, వీల్లి పీచర వేళ్ళను పాలతోనూరి (తౌగిన లేక మందోస్తృ్రముగనుండు 
పాలలో వీప్పలిచూర్ణ్ల ముగలిపి (తౌగినను పొలః వృద్ధి చెందు, 

సోమరోగ నిదానము, 

శ్లో! (సిద్ధవిద్యాభూః] శోకాచ్ల గ /మౌ డైప్టనితాతినంగా . ద్లశేణ 
చావు తుభితాన్రవంతి | లావ స ముఖం(ప్రవన్నా 
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హ్యరుత్క_రాని ర్లతగంథవర్గాః | శీతాశ్భితా సేవ ముఖోహ్థ 
తొలు కోవశ్సిరళ్ళూల మశ క్షతాచ | జిహ్యావి'లేపో వివి 

ఛైశ్సళభయ్య రతృ_ష్టితామూః *ర్భన బృంభతృషస్తాః |; భవే 

చాకు మూ సూ చేహిని క్పేష్టః కస్ట ఆమయ; | సోమవోగమిఖి 

(వాహుః చే కాసారమయంనృణామ్ || 

శా శ్లోకము (శమ అలి మైధునను విషవేోషము అనువానివలన శరీరవముంకట 

చారం చిరం నువకయు , క్షోభ ము చెండి (సలించి వ _వీగతం బె -వేదవతోగూడి 

గంథపర్ల ర్ల హీతం-బె నిర్మల మై చల్దగ చూత ద్వార పువలన శైలువెడలు, అందు 

ముఖము. ెదవిదవడలుయొండుట తలలో నూదులనో బొడుచునటులనొచ్చుట 

సత్రము లేకుం శ ఎకు నాలుక బంకగనుండుట పలువిధభక్ష్యముల సీవిం చినను త్స ప్తి 

లేకుండుట చగూర్చ ఆవువ్ంతలటు దప్పి” గటు కదీరమును గరం చేష్టా 

విహీనుడగుట అను నీ లష;ణంబులు గలుగ, ఇనిరు సోమనోగ “మనంబడ వద్ 

కష్ట సాధ్యము. దీనియం'ు శరీరమునందలి బలము వతృయించు, 

A [భపజకల్పే] ధా తీఫలన్య స్యరసేనరంభా ఫలంముధూకం 

నసితం వ సేద్యా | వీకంమఘూాకం మధ్గుకంవిడారి నూవంచ 
భా అగ ఇరా £ దుష్ట నృహాసోమరోగీ | 

తా, ఉఊసిరికపండు రనములో ఆరటిపండు యిప్పపువ్వు పంచచారగ లిపి 

(తౌెగినను "లేక యిప్పపువ్వు యస్టి వాథుకయు చనేలగమ్ముడు అనువానియొక్క దూహ 

ర చూర మును పాాలలోగలిపి (కౌగినను సోముకోగ్యు హరించు, 

! (సిద్ధర గార వే] ఉలీరంవాలుకాషతం కష్టంధా (త్రీచమాానలీ | 

వలాచరేణుకా కామా కృంకుమంవాగ శేనరమ్ | పద్ద కేసర 

కందంచ కర్పూరం చందనదయమ్ | వ్యోపామధూక 

లాజాశ్చహ్యశ్వగంధాశ తావరీ | గోత్షురం కర్క_టాఖ్యంచ 

జాతీతక్కోోలమేవచ | ఏతాని నమభాగాని డ్విగుణా మృత 

శర్క_రా | మధ్యాజ్య సితయాయు కం భతుయే త్వా)త 
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రుట్గితః | యయంచ ర_క్తవ్విత్తంచ పాదదాహ మస్ఫగ్ణరమ్ | 
మూ(_తాఘాతంమూ[తదోపం కచ ౦వై వాతకుండలీమ్ | 

వినిహాన్యాత్చ మేహం చసోమరోగంవా లీమకమ్ సర్వాంగ 
దాహ శమనం ర_క్త్షసావా మయీమచ ॥ 

తా, వట్టి వేరు కురు వేరు ఆకప తిక చెంగల్వకోష్టు వుశీరికవరుగు నేలతౌటి 

గడ్డలు యేలకులు శేణుకలు (దాతు కుంకుమపువ్వు నాగ కేసరమయులు  తౌామరకేసర 

ములు తౌమరగడ్డలు కర్పూరము చందనము ర_క్ర చందనము (తికటుకములు యిపష్ప 

పువ్వు పేలాలు సె న్నేరుగడ్డ పిల్లీపీచర పళల్లేకు కర్కాటకళ్ళంగి జాజి మొగ్గలు 

తకోో లపుట్టు వీనిని సమఖ్టాగములుగ (గ్రహించి రెండింతలు తీప్పనత్తు గలిపి తేనె 

నెయ్యి పంచదార అనువాని యనుపానము ర్ (పాకఃకౌలమన . సేవించిన కీయ 

మర క్ష వీత్తయు కాళ్ళుమండుట అస్ఫగ్గరము మూత ఘాతము మూ[త్రదోమము 

మూత్రకృచ్చ్వము వాఠ నండలి (పమేవాయు సోమగోగయు హాలీమకము సర్వాంగ 

శాపము రక్త సావరోగములు వీనిని హూరింపం జేయు, 

| గర్భిణరోగములయందు పథ్యము, 

న్లో! [(మాధవనిడానే) శాలయపష్టవీ కాముడ్ద గోధూమా లాజన 
_కృవః ! నవనీతం ఘృతంశ్షీరం రసాస్స మధుళర్క_రాః | పన 

సం కాదళంథా(త్రీ దామోన్లుంస్వాదుశీతలమ్ | కస్తూరీచందనం 

మాలా కర్ఫూరంమధులేపనమ్ | చంది కాస్నా నమభ్యంగో 
మృదు శయ్యాహినూనిలాః |! సంతర్పణం[వియాశ్హేపో వివో 
రాశ్స మనోరమాః | (ప్రియంకరం భాన్న పానం గర్భిణీనాం 
హితంనడా ॥ 

తౌ, 60 దినములకు ఫలిం చెడి వడ్ల బియ్యము పెసలు నోధుమలు “పేలవీండి 

వెన్న నెయ్యి పాలు తేనె పంచదార అనువానతోగూాడియుండు రసములు పనస 
పండ ఆరటిపండు ఉనీరికపండు పుల్ల |చాతపండు తీ పుగలప డార్భయలు కీతకరపదా 

ర్భయులు కన్తూరి చందనము పుష్పమాల కర్పూరము తేనె లేపనము వెన్నెల స్నాన 
ము అభ్యంజనము మృదువుగనుండు పడక చల్లని గాలి తృ_ప్రికరమెన యన్నము (పియా 

లింగనము మునోవారమైన విహారము (వీయమైన యన్న పానములు ఇవి గర్భిణీరోగ 
ములయం బెల్ల పుడు పీ-తకరంబులు, 
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గర్భిణీరోగములయం దపథ్యము 

A) స్వేదనం వమనంతూరం కదన్నం విహమాశనమ్ -! 

అపథ్య మిదముద్దిస్టం గర్భిణీ శాం మహార్షిభి! | 
సూతి కాఖ్వేషు రోణేషు వాత శ్లేషో దృ వేమచ | 

తత్రరోగాను క్ర ల్సేన పథ్యాపథ్యా ఏనిర్ది శేత్ 

తా. వేడిగా నొ_త్సడమునిచ్చుట వాంతి వారము కుత్సితొన్నము విషమా? " 
నము ఇవి గర్భిణీ క్ర్రీల కసథ్యికరంబులు, మటియు నూతికౌగోగము ఇవాతకఫా 

తక రోగము అనువానియందు యు కాను సారము గ పథ్యము నెసంగవల యు, 

ఇది శ్రీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్ల ర్భపసాద పారావారభోగవిహార పారీణ 

నిడిమామిడి భ గిన సత్సంప్రదాయో కారాధ్య రామచేళిక శివక్యే త్తమ 

నమశ్శివాయ సత్స్నుుత్ర,పవిత్ర కవితాచాతురీధురీణ వె ద్యజన 
శిరోభూపణ నీలకంఠ కొట్టూరు బనవరాజ నామేయ 

(వణీత ' (శీ బనవ రాజీయే ఆంధ తౌత్స ర్య సహా తే 

అసృగ్దర అస్థి_సావ యోనికంద గర్భ సాతన 

యాఢగర్భ యోనిసంకు చిత నూ-చికా స్తన 

సోమరోగ నిదాన తల్ల కణ తత్సాధ్యా 

సౌ భ్య తచ్చికి త్బానుపాన పధ్యా 

పథ్య లతుణ యు క్షం 

వోడళప్క రణమ్, 



(శ్రీరస్తు, 

బసవ ౦*జీయ ము, 

ఆ౧ ధ్ర ఆాత్ప ర్య ము.. 

షో టో శ — ను _ప్ప్పదశ ప్ర కరణము, = 
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న్లో! వీరభద్రం విరూహతుం నారసింహ మదాంతకమ్ | 

అహిభూవం శుభాకాగం భజేహం పీఠ శేఖరమ్ | 

తా, విషమదృష్టి గల బాడు నృసింహు నిమదము నణం చినవాడు సర్పములే 

భూషణముగగ ల వాడు మంగళ కర మెన యాకారముగలవాడదు భూ ర్యా గగ ణ్యుడు 

నగు వీరభద్రుని శీను భబిం వెద, 

నో ల్ నిలకంఠవం సాటి చంద్రమా బసవా హర్ట్యయః | 
ళం cp 

వమో్య్టమి వృపరఠాజీయ నుహంనై ద్య ధ్పామణేమె | 

శా, నీలకంఠ వంళమనెడి తీర 'ము|దమునకు చందద్నుడే బసవరాజు యని 

"శ్వీరొ్యా నబడిన చేను వె వై దగగ ంభయులలో కడు శేస్టం దై న బసవ రాజీయనును నీ 

(గంధముయొక్క_ స_ప్రదళ (ప్రకరణమును వచింపుచు న్నాడను. 

'నేతరోగ సంఖ్య, 

శ్లో! (సిద్ధ రసార్ల వే) కృక్ణైపంచనవ్వై వసం ధిషుదశ (తీణ్య[త్రశున్లే 
ఖే జాతాష్టోడళశవ రకా కి ఖలు దతుక(ం శా _నృథావిం 

వతి! నప్తాతంతోయు కాశతుగ్నవ వతివిత్యత్ల ర శే పానుయూ।! 

యో వేత్తిన్వవ ౪” ్రర్హుమేషవిమపా మ(్రోనమర్థి సభ వేత. 

తౌ, చేత్రముల యందు జనిం చుదోగముబు రిఢ4 విథంబులు అంకు కంటేనల్ల 

(గుడ్డునందు ర గంనులయంగు 9 తెల సడునం ఎ ]18 నే తయులయండంతట 16 కంటి 
(ers య ఇ C ” 

“"అప్పలయండు 24 చేత నాడులయందు 27 న 94 విధ్గాంబులు వీని భేదముల నెఖింగి 

చికిత్సిం చునాజే చై వలలో (_కష్టుండా, 
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అభిహ్యంద భదము, 

[సిద్ధర సార్ష వే] వాతపి_త్తకఫా(దక్తా దభివ్యందశ్చతుర్విధః | 

తత తానుచితె ఃపతై } రృధ్నీ యా త్తి/దినంభివక్ | 

తౌ, * అభిహ్యందము వాత పిత్త _శేష్మర క్ష భేవమువలన 4 విధంబులు, (అందు 

వా తౌ ఫిష్యందమున నేత్రము లెజ్జ నె నీరుగారుచు పోట్లతోగూడియుండు పిత్తాఖి 
మ్యందమున కన్ను లెజ్టనై కడుపుమంటలకోడంగూడి మెర మెరలాడ- చుండు శ్రే స్మా 

ఫేష్యంచమున కండ్లు పుసిగట్టి దురదతో గూడియుండు ర క్తొఖిష్యుందమున కండ్లలో 

దుర్మాంసము బెరిగియుండు వానియందు తొలుత కౌను'గాకునుగ ట్రి వ్దప ఉమ్మెత్త 

కును తమలపాకును మూడుదినములు గట్టిన నే శాభిప్యందము హరించు, 

నేత్రరోగ నిదానము, 

న్లో, (ఆయి శ్వే చే) ఉస్టాఖిత _ప్పన్య జల్మపవేశా దూ రేఠశుణా 

తే గష్న విపర్ణ యాచ్చ! స్వేదా(త్రజోోధూమ నిసువణాచ్చ 

ఛ శ్రేక్షిఘా తొ ద్యవు వాతి యోగాత్ | (ద్రవాన్నపానాతి 

నిప.వణాచ్చ విణ్బూ త్రవాత క్రమని(గహాచ్చ | (పన_క్ట 

నంరోదన కశోకకో పా చ్చికోభిఘాతా దతివాద్వసానాత్ | 

తభాబుతూనాంచ విపర్యయేణ శ్లేశాభిఘాతా దతిమైధు 

నాచ్చ | చొప్ప గహాత్సూమ్మ నిరీక్షణాచ్చ నే(తేవికారా 

న్హనయంతిదోపాః! 

తౌ, ఎండలో నొడలును గాచికొనినపీదప క్లీతోదకములోే (బవేశించుట 

నలన (అనగా శరీరము చలివలన న్యా]ప్తంచై శరీరమునందలి యుష్ట మూర్థ్వగ తం బై 

చే త్రయులయందలి తేజస్సు సరాభవపరచి శే తరోగమును గలుగం జేయుననుట 

దూరముగనుం డు పదాగ్ధములంజూచుట స్వప్న విపర్యయము (అనగా పగలుని దం 

చుట రా తులయంను జాగరణము సేయుట కండ్ల యం దావిరిదగులుట లేక మట 

పట్టి కంటిలో నే జీర్ణంబగుట కంటిలో దుమ్నుపడి యంచునిరి చియుండుట పాగదగు 

లుట వాంతి వేగమునడ్డగించుట ఆధికముగ నమనంబులగుట (దవముగనుండు నన్న 

పౌనాదుల మిక్కు_టయుగ సేవించుట మల మూత అపానవాత వేగము నడ్డగించుట 

* అగిప్యంగమన న్నేతముల నీరు గారుట, 
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ఎల్ల పుడు కన్నీరువిడు చుట దుఃఖించుట కోపముజెందుట తలపే యభిఘూలమును 

జెందుట మిక్కు_టయుగ మద్యపానము సేయుట శీతకాలమున ఉన్షము ఉన్షకౌలమున 

శీత్రలముగలుగుట శ్లేశము (అనగా నునోదుఃఖుమును గాని లేక కామాధిదుఃఖములును 

గాని జెంరుట అభిఘాతము (అనగా పీడనుగాని లీక దుఃఖమునుగాని; జెందుట 

మిక్కు_టముగ మైధునము నేయుటకంటీనీరుయొక్క_ వేగమునడ్డగిం చుట నూక్ష్మపడా 

ర్భయులజూచుట ఈ " కారణములవలన వాతాదిదోషయులు బకోపించి నేత్రరోగము 

లను గలుగం జేయు చున్న యవి, మలియు (సుకు తేశో గోనీరానుసారిభిరో మె.ద్విగు 

రూర్థ మౌ శ్రితే ః | జూయంలే నేత భాగము రో గాఃపరమదారుణాఃి॥ ఆన-గా 

(బకోపించిన వా తాదిదోషములు కంటిసిరలయందు వ్యాపించి చాత పిత్త కఫ రక్త 

సన్నిపాత ఆగంతుక భేవములవలన 76 విధంబులగు భయంకర మైన నే త్రరోళముఆ 

గలుగం జేయుననుట స్నుకుతాచార్యుని యొక్క_ మఠము.) 

అభి ష్యుంద రోగములు, 

న్లో॥ వాతాల్సిత్తా తృఫా(దక్వా దభిష్యంద శృతుర్విధః | 

(వాయీణ జాయ అఘోర స్పర్వ నేతా మయాకరః ॥ 

తా, అభిప్యుందరోగము వాత పిత్త కఫర్యక్త భేదములవలన 4 వీధంబులు 

వానివేదనను సహించుట కడునశక్యము, ఇది అథిమం థాది సర్వ నేతరోగములకు 

నుత్పట్టిస్తానంబు (ఇక సర్వ న్మేతములయందధు జనించు రోగముల వచించెద, ) 
థిథి 

వాకాభివ్యంద లహీణము, 

న్లో! నిసోదన స్తంభన రోమహ_ర్తనంఘర్హ పారుష్యశిరోభితాపాః | 

పశుష్క_ భావశ్శిశి రా శు తాచ వాతాభిపన్నేనయ నేభవంతి ॥ 

తా, సూదులతో బొడుచువటుల పీడగలుగుట నేత్రములు జడమగ నుండుట 

శరీరమున రోమాచముగలుగుట కంటెఅప్ప లారనీకొనుట కఠినముగనుండుట 

శిరము వేడిగ నుండుట "నేత్రము లెండియుండుట స్నేతమలయందు చల్ల నినీరు గారుట 

ఈ లతమణములుగలది వా తౌభిప్యందమని చెలియవల యు, 

విత్హాభిప్యంద లతుణము, 

న్లో! దాహ[పపాకొళిశిరాభినంవో ధూమాయనం బాప్పనముచ్చ) 

యళ్చ! ఉష్ప్టాశు తావీతక నే త్రతాచ వీత్తాభిపన్నేనయ నేభప ్లి! 
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ఆ మిక్కు టమ?” మండుట చేతమలచుట్టు కురుపులు జనించుట సేత 

ములయందు శీతప దార్థ మునుబూయుటయం దిచ స గలుగుట సే త్రముల పొగ వెడలుట 

సే త్రయలయంచదెల్లాపుడు వొకింఠ వేడిగ ఈ (సేవించుట "నేత్రములు పచ్చిగనుండుట 

ఈ లతుణములుళలది వీత్తాఖిష్యందమని చెలియవల యా, 

క సజూఖహ్యంద లతీణము. 

న్లో! ఉప్పాభినంవోగురు తావశోథ: కండూపచేహోావతిశీతతాచ | 
(సావోబషాః విచ్చిలయేవచాపి కఫాఖివన్నే నయ చేభవంతి ॥ 

త, కండ్ల కావిరి నివ్వవల యున నెడియిచ్చ జడత్వము చే తయులయందు 

వాపు దురదగలుగుట నేత్రములు బంకగ చల్లగనుండుట మిక్కు టముగ బంకగ 

నుండు నీరుగారుట ఈ లక్నణములుగలది కఫాభిష్యందమని చెలియవలయు, 

ర క్రాభీష్యంద లవ్ ణము, 

క్లో! తా(మా(శుతా లోహితనే(త్రతాచ రాజ్యస్సమంతా దతి 

లోహితాశ్చ | పి_క్తన్యలిక్లాని చ. మాని తని ర కాభిపన్నే 

నయనేభవన్సి ॥. 

కా, "కంటిలో నెజ్డ నీరు గారుట "న్మేత్రమ లజ్జగనుండుట కంటిచుట్టు యొజ్జగ 
కుండు "లేఖలు వ్యాపీం చియుండుట పిత్తాఖిష్యందలమణంయు క్రై ంబుగ నుండుట ఈలత, 

ఇములుగలది ర క్తూఖిష్యుందమని చలియవల యూ, 

న్లో! [(గంఛాంతశే] వృష్జై గే ర్నెతే ర ఖిష్యం దై ర్నరాణామ (కియా 

వతామ్! తావంత _స్త్వధిమంభాస్సుుర్నయ నేలీవశేదనాః | 

తా, అభిమ్యందరోగమున ఉపచారము సేయం బడకుండుట చే వృద్ధి జెంది 

విధములైన ఈ అ ఇముంధరోగముల గలుగం జేయు, దాని సంబంధమువలన నేత 

'అలయందు తీవ వేదనగలు గు అదియా ఆధిమంధ సామా న్యల కణము, 

స ఉ త్పాట్యత ఇవాత్యర్థం నేత్రం నిర్ణధ్య తేతభా | 

శిరసోర్టం చ తంవిద్యా దధిమంథం న్యలతుణై ః | 

+ ఆధిమంధవున---కండ్లు కలకబారి పోట్లుగలుగుట, 
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తా, శిరయుయొక్కో. అర్థ భాగము బల గొట్లినటులనొచ్చుట కండ్ల లోనిసుక 
బోనీనటుల కడుచేదనగ లుగుట రోగ పభావమువలన ఆర్జతలయందు చేననగ అగుట 
ఈ లవమణములుగలది ఆధిమంభమని చలియవల యము మటియు దీనియందు చాశౌభి 

ప్యంచ లక్ష్యాయులే ౫ లిగియుండు, 

శ్లో హన్యాబ్బ్భష్టం వసు పరాతా ద్యోధీమంథో ర_కజః 

పంచరా[తాణ్ | హా! _తాద్యావాతికో వై నిసాన్యాన్నిథ్యా 
చార్మాతై చే తీ స్పద్య యేన || 

తాం బ్రమ్మిక ఆధిమంధము 7 దినములకు ర క్రజ అధిమంధథము ఫ్ దినములకు 

వాతీక ఆధిమంధము 6 దినములకు యో పె తీ యధిమంథము మిధ్యోపచారముల వలన 

త త్కాాలమున (అనగా మూడుదినములలో) కండ డ్దదృష్టిని నశింపంజేయు, (కెపున 

లంఘన (పళలేపొది (కియార్థం బె అంజన నివే పే. ధార్థం_బె వ్యాధి స్వభావ మునుఖట్టి 

కోలావధి వెప ఎంబడియె 

సేత లక్షణము, 

న్లో! ఉదీన్ల వేదనం నేతం రాగో దేశ సమన్వితమ్ | 

ఘర్ష నిస్తోద ళూలా[థు యు క నామానితంవిను | 

తా, "నేత్రములు మిక్కు_టముగ వేదచాయు క్షంబుశె క డునెజ్ఞనై యిసుక 

బోసీనటుల గరగరలాడుచు సూదులతో బొశు చునకుల వేడనగలచె చురుకుతో 

హాడ్ నీరుం గార్పుచుండిన ఆమ వము కే (త్రములని ఇలియవలయు, (ఈ లక్షణము 

ఆంజనాది ని షేధముకొరక లఘగన్న ము నిచ్చుటుకె కై జప్పంబడయొ, 

విరామ లవణము, 

న్లో మంద వేదనతా కండూ స్పంరం భా (శు (పశాంత తతా | 

ప్రనన్న వర్ల కాచాక్ల్" న్పంపక్యం దోపమాదిశేత్ | 

తౌ, వేదన దురదత్య వాపుదీనీ "నేత్రములు నిర్శలముగ నుండిన దోషము 

పక్వ మైనదని తెలియవల యు, 
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ఫయు క్త అతీ పాక లవణము, 

వో క ందూవ చేపా! గుయుతః పకామంబరనన్ని భ | | 

నంరంభీవచ్వ తే యస్తు నేత పాకన్పళీ పజ .! 
నోభహీ వానిలింగాని నేత్రపా శేత్వళోధశే | 

ఎ. ేతమలయందు. వావుజనించి పండుటవలన పండిన మేడిపండుతో 

సమానం మరదగలిగి జిగటనీరు గారిన కో ఫజన్య చే తపాకనుని తెలీరువలయు, 

మణీయు వాపులేక శే తపాకముగలిగి తక్కినలతీణములతో గూడియుండిన తిదో 

షజనిత అధిమంధమని తెలియవలయా, 

సాతాధిమంభథ లతణము, 

క్లో ఉపేకణాదతీ యదాధినుంథో వాతాత్శకస్సాదయతి ప్రన 
హ్య | రుజూభిరుగ్రాభి ర సాధ్యయేష సాతాధిముంథః ఖలు 

నేతరోగః || 

తా, వాఠజ అధిమంధమునకు జికిత్సం జేయక నుెపీతీం చుటవలనే చేయు తేలు 

కోపించి చానివలన సూదులతోబాడఢుచునటుల వేదనతొపము మొదలగు కడుపీడలు 

గలుగు, ఇదియ హ తాధిమంథమనంబడు ఈ నేతగోగం బసాధ్యము, 

వాతపర్యయ లతణము, 

న్లో వారంవారంచవన్యేతి భు)వాశే శేచమారుతః | 
శ్ ఇ జ (2 రుజశ్చవివిధా(శ్ర్ర వ్యా న్స యోవాతిపర్యయః | 

తా, వాతము (కనుముగ పలుమారు కనుబామలయందుజేరి యందుండి నేత 

ములయందు పలుమారు భ్యాసీంచి పలువిధములై న తీవపీడల గలుగంజేసీ చాతవి 

సర్యయమనం బడు, 

న్లో యత్కూ ణీితం డారుణరూడున ర్త నందనా "లేవా విలదర్శ 

నంచ | సుదారుణంతయ త్పృకిభోధశేచ శుప్కామ్పాక్ 

వాతంతదటథీ. || 

| తా, నేత్రములు మూతపడి "అప్పలు కఠినంబ్లులై మూతృమతో గూాడినచే. 

+ జ న. సం. లోేనిశేగుట తెరచుట కళక్యంబగుట ఈ లతణ 
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అన్యతోవాత లక్షణము. 

శ్లో! యస్యావటూకర్ల శిరోహ నుస్థో మన్య్యాగతో వాప్యనిలా 

తోపా కుర్యా(దుజంనై భ్ఫువిలోచ నే-చ తమన్యతోః 

ముదాహరంతి | 

తా, ముచచ్చి గుంట చెవులూ శరము ఈ కోటుమర్హు ్యాడతేల పెద్దనరను 

వాని యంచేని ఇతగస్థలములయం లేని యుండువాతము కనుబొమల మధ్యను 

లేక సే క్రమలయందుగానే తోద ఛేదాదిఫీడల గలుగంచేయు. ఈ రో 

అన్యతో వాతమని వచిం 'చెదరు. 

అన్గూధ్యుషిత లక్షణము, 

న్లో శ్యావంలోహిత పర్యంతంనర్వంచా వీ. (పపచ్య తె | 

నగదాహాకోధంన (నావమవ్హాభ్యు పీతమమ్లుతః ॥ 

శా. మధ్యమున నొకింత సీలవర్షముగ చుక్టు పక్కల యొజ్జగను 
పర్వ నేేతముపండుట (పండుట ఆనగాపసపుచాయగల కురుపులులేచుట) 

తాపము వాపుగలుగుట నీరునుగారుట ఈలక్షణయులు౫లది అన్లూధ్యు షితమ 

యవింయు, ఇది ఫులంసుగల భోజనాదుల మిక్క్కటముగ సేవించుటవలన జ 

శ్లో! అవేదనావాపి నవేదనావా యస్యాకు రాజో హిభవ్న 
శాదూః . ముహుర్విర జ్య న్తిచయాస్స తాద్భ గార న్టథి' 

Tad ర్ తాత ఇతి (పదిష్ట ( 

ళా, చేత్రమునంచుండు సీరలు వేదనారహీతంబు లై గానిలేక వేదనా. 

బులె గాని యెజ్జనె పలుమారు అధికాధికముగ యెజ్జ్బగనగుచుండిన నిరోళ 

చెలింపవనలయు, (ఇదె ర _క్షదోషయువలన జనించు.) 

సిరాహర్ష లతు.అము 

క్ల! మోహాల్సికో తాత చేక్నీతస్తు జాయే తరోగస్సు సిరా పప 
ఆమా (నమచ్చం(కనతి పగాఢంతథానకక్నో త్యభి పీక 

4 కటుమర్లు అన గా---కంటి కింద మొవలుకొ ని చెక్స్ ళ పార్శ వ్భొళ 
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తా, అవివేకముదలన సీరో త్పాతగోగమునకు జికిత్సంజేయక నుపేత్నీంచు 
టచే సిర్మాపహర్ష మనునోగి ము జనించు. దీనియంచు నేశ్రములయందెజ్జగ స్వచ్చ 

ముగనీరును గార్చుచుండుటవలన చనేతములచెరచి చక్క గాజా చుట కళక్య్యంబుగ 

నుండు, (ఇటుల "న్మెశ్రమునందంతట జనించు 16 విధములగు రోగలతేణంబులు 

జెప్పంబడియె,) 

నల్ల (గుడ్డుయందు జనించు రోగములు 

న [వణ [క్ర లతుణము , 

నో నిమగ్నరూపంతుభ వేద్ధి కృ స్టేసూచ్యేవవిద్ధం (పతిభాతియచదై. | 
ప్రావం(్ర వేదుష్ణ మతి వేయ చ్చతత్సవణం “ఘక్రముదాహరంత్ | 

తా, "నే త్రముల యొక్క నల గుడునంచు జనించురోగము సవణకుక వునం 
౧ GG టు ల 

బడు న్నేత్రములయొక్క_ నల్ల (గుడ్డునందు , పువ్వుజనిం చి లోనమునింగినట్టుగ మధ్య 

భాగమున సూదితో 'బెజ్జముబేయబడినట్టుగ నుండినవై అత్యుస్ణయుగ మిస్కు_టముగ 
క్ జ ప) చుం ea 

నీరును గార్చుచుండిన సద్రణకుక్ట్ భనంబడా (దీనిలో పీశగలిగియుంకు క్షణమున 

పీడగలుగుట సహజంటబే, ఐనను చే త్రములనంటి సుకుమార స్థలంబున గలిగాడి విశే 

షపీడనుసహిం చుట కళక్యం బని భోజూ దికులువ చిం చెదరు, ) ఈస న(వణకుక్ల ౦ బసా థ్యము, 

౦న వసా భేనమువలన నొకానొకపుడు సాధ్యం బగు అవస్థా ఖేవం బెద్ది యనిన, 

అవస్థా భేడసాధ్య శు క్రవివరణము, 

నో దృ స్పేస్పమా పేనభ వేత్తుయత్తు వచానగాఢంన చనం (న వేద్ధి 
అ పదనంవానచయుగ్భళు | కంతిల్సిద్ధి మాయాతిక దాచి దేవ I 

తొ, పువ్వు దృష్టి కిసమిోపమునగలుగక లేక లోతు? వ్యాపించక లేక కడు 

హా వము పోట్లు లేక యుండెడి శక మొంకెనొక పుడు సాధ్యంబస, మటీ యు చెండు 

(కములు జనిం చిన యసాభ్యంబు, 

అ(వణశు।క్ర లశ్ణము. 

స్యం దాళ్మకం కృష్ణ గతంనచోప.ం శం ఖేందుకుంద (పతి భావ 

భానమ్। వై హో హాయసా ధగ వతను (వకాశవుథా[వణం సాధ్య 

“తమంవదంణి | క్ట 
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తౌ అభిప్యందము వలన జనించి కంటియొక్క నల్లి గసడ్డునందా చోపనుతో 

గూడి శంఖము చం|దుడు మొల పువ్వు ఆనువానివలె తెల్ల _నె ఆకౌశమునంగుండు 

మేఘమువ లె నూత్ము పకౌళముగ ల దై (వణరహీతం బై యు ణు శుక్షయు సుఖ సాధ్రి 

మని వచిం చెదరు, 
> 

అ(వణశు[క కృచ్చ/ సాధ్యత్వయు. 

న్లో! గంభీర జాతం బహుళం చశు క్రం చిరోద్టితంవా కు వదంతికృచ్చ
ుమ్! 

చా, కంటి నల్ల గుడ్డునందు- రెండుపొరలకులో న జనిం -చి విశాలంటబి బహుకె 

లమునకు ముంద: జఎంచియుండు శుక్రము కష్టసాథ్యంబు, 

అ|వణశు (కా సాధ్యత్వము, 

న్లో పచ్చిన్నమధ్యంపిశి తావృతంవా చలంసిరా నూరు మద్భప్టీ 

బ్ర పే ని 

కృచ్చ ! ద్విత్వగతం లోహిత మంతేతశ్చ చి కోట్టితించాపివివర్డ 
నీయమ్!! 

తా, శుకముయొక్క మభ్యమునందుండు మొంసము.కరిగి దాని')లన ఇిద్రము 

(ఆనగా మధ్యమునందు పల్లము) గలదిగ గాని లేక శుక్రము నకు చుట్టూ మాగాసము 

పెరిగి చల నముగలదిగి గాని'నుండివదై సీరలవలన వ్యా ప్పంబుగుటవలన నూకు మె 

దృష్టిని నశింపం జేయుచు రెండవసటలమునంబు వ్యాపించి చుట్లు పక్క. 'లెజ్జ గా 

జనించి చిరకాలం బై యుండు శుక్రము అసాధంబు అట్ల “సట చే చానిని వర్ణింప 

వలయు, 

టో! (పకా రాంతర అ్మవణకు కా సాధ్యత్వము. 

న్లో! ఉష్టాశుపాతః విటి కాచనే తే యన్టీ స్మ వేన్లు ద్ద్వనిభంచశు 
[కమ్ |! తదప్యసాధ్యం (ప్రవదంతికేచెదన్య్వ చ్చు య ర్తి త్తిరిప 
శతుల్యమ్ I 

తా, చే తములయొక్క_ ఏవ పటబఐబమునందు భ్నుకము వ్యావీంచుటవలన గడు 

చేడిమిగ అశువులు (సవిం దుకుయేగాక సన్నని గుల్ల లనలన వ్వా ప ంబె "పెసరపవ్న 

తో సమాగం'బె న శు[కముగ లిగిన యసాహ్యయ్య్కు మణియు నాకే [కయ తి త్తీరిపతీ 

యొక్క. ెఅక్క_వర్తముతో, సమానముగ నుండిన అసాధ్యవుని కొందరు వచిం వెదరు, 

అవే.పా కాత్యయ లత్సుళాము, - 

శ్లో! శ్వేతస్పమా(కామతి నర్వతోహి నోసేల౯ఆ యస్యాసితమన్ల 
"A 
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మనియు కఠినం బె _పసరించునదియై (సావరహితం బై యుండు మొోంసము జనిం చిన 

స్నాయ్యర్శమనియు జెవ్సం ంబడు, 

శు_క్తిరోగ లశత్ష్మ ణము, 

శ్లో శ్వా వాస్సు షః పిశితనిభా స్తుబిందవో యే శుక్లా వభ సిప్పితేని 

యళతాన*, శు కినంజ ౩ చ 
తా. కంటియొక గసుడ్తుపపెనల గ మాంస త్వ పు చిష్మవ; తౌ, కంట్ యొక్క తెల్ల గుడ్డు లగ మాం గుల్యముగ ముత్యపు చిప్పవర్ష 

తుల్యముగ బిందువులు జనించిన శు క్రాియనంబడు, 

అర్జున లక్ష ణము. 

- శ్లో! వకోయశ్చశరుధిరోప మశ్చబిందుశ్నుక్ష క్షోభ గ వతితదర్జునంవదంతి | 

తా, కంటియొక్క తెల్లని భాగమున రక్షమువలె నొక బిందువు జనించిన 

అర్జున మనంబడు, 

పిష్టక లతుణము. 

న్లో॥ కేవృమారుతకోవేన శుశోనాంనం నమున్నతమ్ | 
దిగ అధ జరా || విష్టవత్చిష్ట్రకం విద్ధిమలా కా దర్శనన్ని భమ్ 

తొ, కఫవాతములవలన న్మేతముఐయొక్క_ తేల్లని (గడ్డయందు పిండివలె 

తెలగ నుండుమాంసము జనించిన వీపషకమనంబణు, ఇది మల కమెన యుదము 
య ళ్ ౬ ' —0 ౧... @ 

ఆ గనుపించు, 

విరాజాూాల లత,ణము, 

a వ్ జా . న అ ఆర్య 
నో జాల భ $క ఠిన ధివొమ హా ంత్యరక ఏం తానన్నృతే ఇ్రెహుజాూల 

నంబి తసు || 
sp అంటీ ఖీ 

లె, క0(5 యొక్క రెల్లి నిసడ్డున నందు కఠినముగ గొప్పగ యెజ్జగనుండు 

* సిరలు వ్యాపించి పసల సమానం బె యుండిన నిరజూల మనం బడు, 

విరాజ వితిక లతణము. 

న్లో॥ నుక క్ష జ్ఞా స్పితవిటి కాస్పి రావృ తాయాస్తా (బూయాదసితనమి 

పజాస్సీ రాజా? | || 

అనానను. వా ఇన నన న లన 

* సీరయన--బోలున వము, 
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తా, కంటి యొక్క "తెల్ల విణ మునుండు నల్లి ని భాాామునమ నమిపమ 
వ్యా లాలా 

సీరలు వ్యాపించి తెల్ల్ననె సన్ను నికురు పుల గలుగంజేనీన సిరాజపిటిక. యనంబద& 
రిం ద 

ఒలాన లత ణము, 

న్లో కాంస్యాభోమృదురథ వారిపిందుక లో విజయో నయనసి 

బజలాననంజై ః | 
వ 

తా, కంటియొక్క కెలనిభాగమున కంచుతో సమానమైన కౌంతిగలడ్ 

కఠినము” లేక నీట్ విందునుతో దుల్యము గనుండు (గంధి జనిం-చచి 'యొకింత యు! 

గుల డముగనుండ్ిన బలాసమనంబడు. (ఇటుల కంటి తెల్ల గుడ్డునంగు జనించు రో 

ములు జెప్పంబడియె,) 

పూయలన లక్షణమూీ 

శ్లో॥ పక్వశ్ళోథ స్పంధిజోయన్పతొద న్ప్రనే త్వూయం పూరి 
పూయాల సాఖ్యః | 

తా, నేతసంధియందు వాపుజనించి పండి నూదులతో బొడు నునటు 

జేదవతోడ డంగూాడి దుర్ష ంధముగ చీమును గార్పుచుండిన మవాయాలస మనంబడ 

ఉవవాపహా లక్షణము, 

శే! తభిశ్నాల్చో దృష నంభాపపాకీకన్లు (పాయోనీరుజస్తూప 

నావా, | 

తా, నేఠకసంధియుందు లావుగ వొకింత పక్వ్యముగలదిగ కడునురదని 

గరాడినదిగ వేదనారహితముగనుండు (గంధి జనించిన వుపనాహా మనంబడు, 

నేతనాడీ లకు,.ణము, 

ష్ గ త్వానందిన కుమా రైణదోషా? కుర్యుస్పా0వా౯్ లత తై 

పై స్య్రరుడే పేతాకా ' తంహి[సావంనేతనాడీకి.ై కే త సాల్యిం 
గగంక్ _ర్హీయిశే మ్య చతుర్భా || 

శౌ. చాతాదిదోషములు * అక్ర శువులయొక్క_ మౌర్దమువలన 'సంధులయం' 

(బవేశించి తమతమ లష్షణములతోడంగూడి (సావమును గలుగం జేసిన ేతనా 

యని కొందరు వచించెదరు, ఆది 4 విధంబులు ఎటనిన,--- 
౬ య౧ ఇ 

క్ష అశ్రువుల న-ాాక0ఉినీరు, 
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[శో పాకన్పంథా సంవ వేద్య స్తు పూయంపూయా[సావో సౌగద 

న్పర్వజ స్పా! శ్వేతంసాం దంకిచ్చి లం సం్యన వేద్ధి శ్లేహ్మాస్రావో 

సౌవికారోవాతస్తు | రక్వాస్రావక్ళొణి తానో వికారస్స) వేదు 

పం త(త్రర_ కృంప్రభూతమ్ | హోరిచాభం పీతముప్ల ంజలంవా 

సిత్తాసానన్సం (న వేత్పంధి మధ్యాత్ i 

తా, "న్నే తనంధియంకు వాఫుజనించి పండి చీమునుగార్చు చు నన్నిపాతా 

త్మకయుక్తం నె యుండిన స్రూయ సావ మనంబడు, మణియు తెల్లగ గట్టిగ బంక 

చీయును గాయ్బ-చుండిన 'శేష్మ(సౌవ నునంబడు, ర క్ష్యవకోపమువలన “విశేషముగ 

ఊపహ్మముగ క్ A చలన ర _క్షసావయుగలది ర జ సావ మనంబడు, న్మేతస ంభుల 

యంరు పసవుచాతానన శేక పచ్చగ వుస్తముగ నిరు గార్చుచుండునది పిత్త సావ 

మనంబడు, 

పర్వణి అలజీలక్ ణము, 

ం అద్య జ a జో న్లో॥ "భా (మాతనస్వ్డాహ పాక్ పపన్నా ఫ్రైయావె దై్వైః . పర్వణే 

వృ తశోభథా। జూ తానంధాశుక్ష కృ స్టే. లజీస్యా త్త స్మి న్నే వఖ్యా 

పితాపూర్వలింగ కె | 

శా, కంటియొక్క_ తెల్లని సంధిపెగాని లేక నల్లి నిభంధి పెగాని యెొజ్జగ 

చిన్న కిగ గుండ డయుగ కుందు పీకిికలుజనించి తాపయు కె పండిన పర్వణి యనియు 

ఆసానంబుననె వూగో; క (ఈ వేహపీటి కా లక్షే*ణయు క క్షంనై “పెన్షవిగనుండు వీటి 
ణి లవ 

కలు జనించిన ఆల జాయనియు జెప్పం బడు, 

కమి| గం! : 

' కరు గ్గ క్ల 10వ వ్ అ న్లో॥ కృమి(గంధథి గ్వ_ర్తర్శనః శుకాళ్చ ౦జూంకుర్యుః కృమయ 

న్పంధిజూ తా: | నానారూ పావు శు కాంత నంధా చరం 

త్యంతర్న య. ''హాపయంతః ॥ 

శా, కంటీ ఆఅస్పలవా ను ప్ప వెంటుకల సంఘలయంచును పలువిథ 

ములైన (క్రిములు దడువద జనింశఛావ వ (గంథియనం బడు, మణియు నని కంటియొక్క 

తెల ఫాగమునందలి నంధులయం చు వ్యాసించి కంకియొక్క_ లోభాగయును జెరచి 

అగేనరుగుచుండిన (క్రిమి గంథి యనంబడు, ke a 
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వర్త ఎైోగము ఉత్పంగవిటి కా లక ణము, 

న్లో అ భ్యంతరముఖ తామా 'బాహ్యాతో న_ర్హ్యతశ్చయా | 

సోత్పంగోత్పంగవిటి కా నర్భజాస్థూల కంచురా | 

తౌ కంటియొక్క_ లో భాగమున ముఖ్రుముగల కురు పుజనిం చి యొజ్ఞ నై క్రి 

నంమై దురదతోగూడినజై కంటిరెప్పలయొక్క_ బైటి మధ్యభాగమున నుబ్బియుం 
డిన ఉత్సేంగ విటికయనంబడు, ఇది (తీదోషమువలన జనించు, 

కుంభి కా లతుణము, 

శ్లో వర్తా్టాం'కే పిటి కాధ్భా తా భిహ్యం తేచ (నవంతిచ | 
కుంభీక బీజనజ్భ శాః కుంభి కా న్పన్ని పాతేజాః || 

తా, కంటియొక్క_ నొకపార్శ (యన దాడిమవిత్తువ లెనుండు కురువు జనించి 

యనిమిన. నుబ్బుచు పగిలి మనీవలె సాావమును గలుగం జేయు చుండిన కుంకికయనం 

బడు, ఇది (తిదోసమువలన జనించు. 

పోథకీ లమణము, 

న్లో! (సావిణ్యః కండురాగుదోర్టు ర_కృనర్ష ప సన్ని భాః | 

రుజానంత్యశ్చ విటికాః పోథక్య ఇతికీర్తితాః | 

తా, శెప్పలయొక్క_ లో భాగములో యెక్షా వాల ప్రమౌణముగల క్రరరు పులు 

జనించిన ర కమనుగార్చుచు దురదతోగూడి జడత్వము కడుఫపునొవ్పీగ లవై యుం 
డిన పోథకీ యనంబడు, 

డ 

క్లో పిటి కాయాఖ రాన్టూలపూయ్మ భిరభి నంనృతా | 
వ ర స్టాశర్క._కా నామనరోగో వ ర దూషక ః || 
ను ళ్ డు | ఆతు 7 

తౌ. కంటియందు కఠినముగ లావుగ నుండుకురుపు నించి చుట్టు సన్నని 

కురు పులవలన వ్యా_ప్పంబై యుండిన వ! ర్త ్య్మళర్క.,రయనం బడు, ఇది కంటిగెప్ప 

లం జెలచు, 

అర్మోవ ర్త లశతుణము. 

క్లో ఉర్యారు బీజ[పతిమాః దికికా ముంద వేదనా, | 

నా వ న గన్న ఖరాశ్చ వర స్థా _న్తదర్శో వర్త కీ రే | 
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పరిన్లూయిరోగ విశేషలతణము, 
WN 

న్లో ఆరుణ౧మండలం ద ఏట్తాస్టం స్థ సూలకా వారుణ[వభమ్ | 

సరిన్లయినిర 7 గస్యాక మ్మ మ మునీలంచ మండలమ్ | 

గక మాత్క_ చాచి తా త్ప్య్యయంత్మత (ప్రదర్శనమ్ | 

తా, పకిమ్లాయిరోగమునందు దృష్టి కిపెన లావుగ గాజువలె నెజ్జగ నుండు 

మండలము జనించి సచ్చగ నీలముగనుండు, దానియందు దోవము త్మినమొజల 

నొకానొక పుడు నేత్రములు తనంతటతా నే గనుపీంచు,. (ఇచక వోషశబ్దమునకు 

కొందరు జన్మాంతర కర్మమనియు వచం చెవరు,) 

దృష్టిమండలగ త రోగలత ణము, 

న్లో। అరుణం మండలం వాతా చ్చంచలం పరుషంతథా | ప్ల్తౌ 

న్ముండలనూ సీలంకాంస్యాభం వీతమేవచ | శేష గాాబహాుుళం 

స్నిస్దం శంఖు కుంచేంచుపాండురమ్ | చలత్పద పలాశస్థశ్ళుకో 

బామ్ంివాం భన; | మృద్యనూ వేచ నయ నే మండలం తద్విస 

ర్పతి | [ప్రవాళ పద్భహతాభం మండలం. శోణితాత్మకమ్ | 

దృష్టిరాగో భ వేచ్చితా) లింగనాశేత్రిదోవజే | యథాస్యం 
వోపలింగాసి స ర్వేస్వేన ఛభవంతిపా | 

తౌ. వాతమువలన దృష్టి మండలము - యెజ్జగ చంచలముగ గరగరగనుండు 

కి తల్తేమువలన వొకింత నీలముగ కాంస్థయువంటి వర్ణ ముగల దిగ లేక పస పువర్ణ ము 

౫లదిగనుండు కఫమువలన విస్తారముగ జిగటగ శంఖము మొల్ల వువ్వు చందుడు 

ఆనువానివ లౌ తెల్ల గనుండు మజేయు, కన్నుల నలచిన తౌమరాకునె కదలు చుండు 

తెల్లని సీశిబిందువులవలె యిటునటు నీరుకదలుచుండు ర _క్లమునలన దృ ప్రి మండలము 

కుగడమువ లెగాని లేక యెజ్బ తామర పుష్పమువ లె యెజ్బగ గాని యుండు తీదోషజ 

చఈంగ నాగనయున విచిత్ర ఛాయగల నముండలములుగలు గు, “టియు సర్వలింగ నాశన 

దోగమునం దాయానగోగ దోషలతృణంబులు గ లుగు, 

దృష్టిరోగ సంఖ్య. 

నో! వ పడి ంగ నాశాషప్పడి డివేచరోగాదృష్టా ఫ్రశ్రయాష్టట్బహశే న చస్యుః gi 
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తా, వూరోంూ క్ష 6 విధములైన లింగ నాశనంబులును వుల రోత 'జెప్పం 

బడు 6 విధములైన పీలే నిదగ్ధ దృ స్ట్యూదిరో %ంబులును జేరి 12 విధము లైన దృష్టిరో 

గ౦ంబులుగ నగు, 

పి త్తవిదగ్గ దృష్టీ లక్షణము; ren యా 

9 చ ర్రీ అగ 9 శ్లో! వి ల్తేనదుస్టేన గ తేన వృద్ధిం వీతాభ వేద్యన్య నరస్యదృష్టిః |. 
కీ తాని రూపాణిచ లేన ప'శ్యేత్సవై నర:ఃవి తె విదగ్గదృస్థి ః | : యా వో థి “లలు 

శా, పీ తము దుషంబగుటవలన వృద్దిం జెంది దృష్టి యందు పసఫువర మును 
వి ల థి ౬ fa 

గలుగరిజేయు, దానిసంబంధమువలన సర్వపదార్థ ములు పచ్చగగనుపిం చు, ఇదియ 

వీ తవిదగ దృష్టియనం బడు, 
ఇ థి లల 

దివాంధ్య లతు.ణము, 

న్లో! (పో ప్తేతృతీయం పటలంచదోపే. దివానప శ్యేన్ని శివీళు కేసః | 
రాతై"సళీ తానుగ్భహీతద్భష్టి పితల్పభావా ది కొని 

పశ్యేక్ || ఎ 

తా, రవ పటలమునంను పీ త్తదోషుము వ్యాసించుటవలన సగటియందు 

నేత్రములు న నుపీంచకుండు ర్యాతియంచు చల్ల గనుండుటచే పిత్తము నొరవడు దాని 

వలన రాత్రులయంగు నే క్రయులు గనుపించు ఇదియ దివాంధ్యమనంబడు, 

కఫవిదగ దృష్ట లత ణము, 
_ థి ట్ 

9 క ం 9 శ్లో! తథానర శ్లేష్మ విదద్ధదృష్టి స్తాన్యేవశుశ్లాని హిమన్య లేతు! 
తా, అటులనే క ఫవిడగ్గద్భృప్రిగలవానికి సర్వపడార్డ ములును తెల్ల గగనుపీంచు 

థ అట థి గా 
ఖః నక్తాంధ్య లతుణము, 

న్లో! (త్రిషుస్టితోయ:ః పటలేమదోపో నక్తాంధమా పాదయతి (ప్ర 
నహ్యా | దివానసూర్యాసు గృహీతదృష్టిః ప జ్యేత్తువూ పాణి 
కఫాల్పభాఐత్ |] ౯ 

తా, కఫము తీవ పటలమును జెందుటవలన నక్తాంధ్యము జనించు అందు 

సూర్యుని తాపఘ్టువలన పగటియంను కఫము కొరవడుటచే పగటియందు నేత్రము. 

గనువీం చు, 

+ న క్తైంధ్యమన--- శే చీక టి, 
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ధూమవర్శి అతుణము. 

న్లో! శొకజ్వ రాయా నశిరోభి తాప్రై ప్రఫ్యా హతాయన్వ నరన్య 

దృష్టీ ః | ధూ[మూాం స్తథాహ్యతి నర్య భవా నృథూమ దర్ఫీ 

తి నరః (పదిష్టః || 

శా, శోకము జ్వరము ఆయాస ము మస్తకతాపము అనువానివలన వీ త్రేయు 
నం! 

(బకోపించి దృష్టాయందు వి కారమును గలుగం చేయుటవలన సర్వపదార్థ ములు 

పొగచే నాచరింపంబడినటుల గనుపించు. ఈ రోగము శోక విడగ్ధ దృష్టి యని జెప్పం 

బడు అంచు సర్వ వస్తువులు పగటితంకు మా(తేయు పొగ గమ్మినటుఐ గనుపీంచ., 

రాత్రియందు పీ పీ త్రము కొరవడుటవలన నిర్మల యుగ గనుపించు, 

- రూస్వదృస అతుణము, 

శ్లో! యో[హస్వజాడ్యో దివ సేషుక కృచ్చాద్ద) స్వాని రూపాణిచ 
'లేనవశ్యేత్. [ 
తౌ, దోషము దృష్టి మధ్యగతం బగుటవల న పగటి ముందు లావుగనుండు పదా 

వ ములు సన్న గగ నుపిం చిన (వాస్వద్భప్రియనంబడు, (ఈ రోగము పీత్తమువలన 

జనించు. 

నకులాంధ్య లత ణము, 

శ్లో! విద్యోత తేయసన్య నరన్య దృష్టిర్షోపాభి పన్నానకుల న్యయ 
ద్వల్ చి తాణిమూపాణిదివానప శ్యే త్పవై వికారోనకు 
లాంధనంజ్ఞ ః | 

తా, దృష్టిదోపషముచే బాపు పంబ ముంగిస దృష్టితో సమానం పగ థి 

కుందు పలువిభరూపములుగ నగుపడుచుండిన నకులాంధ్య మనంబడు, 

గంభీరదృ్ని లతణము, 

న్లో! దృవ్విర్విమూపాశ్వననోపన్సష్టా సంకోచమభ్యంతరతశ్చయా 
తి|రుజావగాఢంచతమశీ రోగం గంధీరి కేతిప్రవదంతితద్ జ్ఞా: 

తౌ. దృష్టి వాతయువలన వికృతం బై లోన సంకోచముగలదై పొట్టతో 
కాడియుండిన గంధీరద్భష్టి యనంబడు, 

ఆగంతుక లింగనాశనము. 

న్లో చావ్యూఫున వ్వావిహనం (పదిష్టానిమి త్తత శ్చాప్యనిమి_త్తత 
తశ్చ!నిమి_త్తత_న్తత్రశికోభి తాపోజ్లో యాస (భివ్యందని దర్శ 

నన్నః || 
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తౌ, అభిఘాతలంగ నాశనము 2 విధంబులు, అందొకటి యేదో యొక కోర 

ఇంబునను 2 వది నిప్కా_రణంబునను జనించు. అందు విషవృతు పుష్పము సెనుండి 

వచ్చినగాలియొక్క._ 'సృ్పర్శమవలన తల తపించి యాయుస్లము కండ్లు దిగి కండు శ ta య a 

-గానరాకపండం జేయునది- శిరోభితాప మనంబడు, ఇది నిమిత్తజన్యము. దీనియందు 

రక్తాభిష్యంద లక్షణము లే గలుగు, 

అనిమి_త్తజ లింగనాన లడు ణము, 

శ్లో! సురర్షి గంధర్భ మహోరగాణాం సందర్భ నేనాపిచ భాస్కర 
జో అర ల జర ఇ ఆ ఆఅ 
న్య | హ న్యతదృష్టిర్హుసు జన్యయన్య లింగనాశ _స్త (నిమ త్త 

సంజ్ఞ ః | త కాశీ విన్పృష్టమివావభాతి వై శూర్యవర్లావి 

మలాచద్భషి | 
వు 

తా, దేవబుపి గంధర్వ మహాసర్చ సూర్యామల నురిమిజాచుటవలన దృష్టి 

నషం బెన అనిమి తజ లింగ నోశన వునంబడును, వే,తయులు సచ్చముగ దృష్టి శా 

మల వర్మముగ నుండు, (ఇటుల దృష్టిగత తిమిరగోగ లత్నణంబులు 'జెప్పంబడియె,) 

కంటి తెల్ల గుడ్డునందు జనించు రోగములు, 

x అర్శకోగ భెదములు, 

నో (ప్రస్హార్యర్శుతను గ్తీర్ణంశ్యావంర_క్ష నిభంసితే | 

స శ్వేతంమృదు శుక్షార్హు శుక్రేతద్వర్థ తేచిరాత్ | 
-పద్టాభింమృదు ర కారుయన్నా నం-వియ లేసితే | 

పృథునృుద్వథమాం సార్శబహుళం చ యక్ళన్ని'భమ్ | 

స్థీరం(పస్తారిమాం నాఢ్యంశుప్కు_ం౦స్నాయ్యర్శ పంచనుమ్ |! 

తా, అర్మగోగంబులు 5 విధంబులు, అందు కంటి మొక్క... తెల్ల నిభాగ మ పై 

కేటగ వి _స్టీర్ణమయుగ నల్లగ యెజ్జగనుండు మాంసము జనించిన (ప్రస్తారికమనియు 

తెల్లగ మృదువుగనుండు మాంసము జనించి క కొల కమనమున వృద్ధం జెందిన శుస్షార్మ 

మనియు తౌవురవలె "నెజ్టగ మృదువుగనుండు మాంసము జనించిన ర క్షొర్జుమనియు 

వి స్టీర్ణ మగ మృదువుగ యకృత్తువలె న్ధూలము* నల్లగ గనుపిం-దిన అధిమాంచార్య 

* అర్యమన-దుర్మాం సము, 
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లస్తు | తమతీ పాకాత్యయముశీ పాకం న ర్వాత్మకం వర్ణయి 

నమాహుః || 

తా, కంటియొక్క, నల్ల గుడ్డునందు దోషసంబంధమువలన గుడ్డునం దంతట 

శు[కమువ్యాపించిన సన్ని పాతణ అకిపాకాత్యయనునం బడు. ఇది అసాధ్యంబనః టచే 

వైద్యుడు వర్టింపవల యు, 

అజాకాజూత లతుణము, 

శ్లో అజాపురీష. (పతిమోగుజా వా నలోహితో రోహీతవిచి 

లాశుః విగ్భ హ్యాకృష్ణం (పచయోభ్యు పె తి తచ్వా జక 

జాగో మిలివ్యవ సేత్ || 

తా, నల్ల గుడ్డు మొక్కా వీ వ పొరయందు సాళయించియుం 2 డి మేవను స్సు 

ఉంటగనె నల్ల గడ్డును పగుల గ ట్టియెండిన నాచు చంక కవ లెనున్నత మైననొప్పిగల 

దై యొకింత యెల్ల నై యొజ్జగ చిక్క ౫ నీపను గార్చుచుండిన అజకాజాకమనం బడు, 

(ఇటుల కంటినల్ల గుడునందు జనించు నే తనోగములు బెప ంబడయొ, ) 
౧౧ (రీ ( బె 

దృ్షిగత తిమిర రోగములు, 
ait 

పమ పటలస్థదోవ లతుణము, 

(పథ మే పట లేయన్య దోషపాదృస్ట్యాం వ్యవస్థితః | 

అన్యక్ర్తానిచ రూపాణి కొదాచి దథ పళ్యతి [ 

తా, చేత్రముయొక్క_ మొదటిపటలమున (అన గాఅంతటికిలోపల) నాతాది 

దోషములు వ్యాపించి దృష్టికిపెైననుం జు దానివలన నాకానొకపుడు ఘటపటాది 

పదార ముల స్పష్టములుగ గనుపించు, 
థి ౬ 

ద్వితీయ పటలస్థ్ర గోప. లశతణము, 

న్లో! దృష్టీ ర్భ ృశంవిప్వూలతి ద్వతీయంపటలంగ కే | మఖ కావు 
కాన్కే ఛా న్లాలకా నిచపశ్యతి | మండలాసి వపతాకాంశ్చ 

మరీచిం కుండలానిచ | పరిప్ల వ్ల వాంశ్చ వివిఫా స్వర్ధ మ భ్య0త 

మాంసిచ | దూరస్థానిచ రూపాణి మన్నతేచ నమిాపతః | 
సమిపస్థానిదూ లే చద్భ సస చరవిభ)మాత్ | యన్నవాన 
5 పిచాత్యర్థం సూీపాశం నపశ్యతి || 
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తా, 2౪వ పటలమున దోషము వ్యాపించుటవలన దృష్టి కి పదార్థము బాగ 

గనుపించకుండు ఆటుల నే న్మేత్రముల కదుట ఈగలు చోనులు వెంటుకలు నలలు 

నుండలము పతౌకము కిరణము కుండలము నానాపకారముగ కప్పలు మొదలగునవి 

దుముకునటుల వర్ష ము మబ్బు అంధకొరము ఇవి చేకుండున పుడు దృష్టి కగుపడుట 

విషయ ఫాంతివలన దూరముననుండః పదార్థ ములు సమోపముగ సమిోపముగనుండు 

పదార్థములు దూరముగనుండునటుల దోచుట కడు పయత్న ము జేసిన నునూడిముఖము 

N నుపించకుండుట ఆను నీలతృణంబులు గలుగు, 

తృతీయ వటలన తిమిర లత ణము, 
am 

వ్లో॥ కార పంప కుశ ఫీ నాధథసా _త్హృత్రీయం పటలంగ తే | హాం 

పప ఛాదితాసీ వవాంపర్వైః | కర్మ నాసావీహీ 

వికృ తాని చపశ్యతి యథాకోషంచర జ్యేత్ దృష్టిర్లో పరీ 

యసి | అధ స్రేతునమిపస్థ దూరస్థం-చోపరిస్థి తే | పార్మ ఏ 

స్థి తేవునద్దో పే.పార్శ్వస్థంనై వపశ్యతి గ సమంతతస్తి స్ట తేవోపే. 

నం కులా నీవపశ్వతి | దృష్టి చుధ్యస్థి తేవోపేమ చా ద్ధ్రిన్వంచ 

పశ్యతి ద్విధాస్థి తే ద్విధాపశ్యే ద్బృహుభా 'వానవస్థి తే | 

పేదృష్టిస్థి తేతిర్య గేకం వైమన్య లేద్విధా [ 
al 

తౌ. మాడవపటలమున దోషము వ్యాపిం చుటవల న పొడవుగ నుండుపదాక్ట 

ములు గనువించుట (కిందనుండుప దార్భ ములు గనుపీించకుండుట పేదవిగనుండుప దొ 

ర్థులు వస్త్ర ముళోగ ప్పంబడినటుల గనపించుక మనుజులు ముక్కు చెవులు కండ్లు 

కేనివారుగ వికారరూపముగల వారలుగ గనువీంచుట గ_క్షమాంసమేద అదికసప 

యమువలన వాతాదిదోషములు బలిస్ట్రంబులగు నుండ దృష్టికి వాతాదిదోషమున లె 

ఎటబుపు పసపు తెలుపు వర్గములు గలుగుట దోమ. మధో భాగమునందుండుటవలన 

'సమిోాపముననుం డు సదార్థ యులు బానగ గనుపీంచ కుండుట చె భ్లొగ మనం దుండుట 

వలన దూరము గానుండు పదార్గములు చబాగుగగనుపించకుండుట (పక). లయందుం 

డుటవలన పక్కలయందుండు పదార్థములు బాగుగ గనుపీంచకుండుట దోషంబం 

తట వ్యాపిం చి యుండుటవలన పచార్థము లాకదానినోనొకటి జేరియుండు నటుల 

గనుపషించుట దృష్టి మధ్యము నం దుండుటవలనే స్థూలప దార్థ ములు చిన్న వగ గనుపీం 

చుట రెండుస్థలయుల్రయందు దోషము నిలిశియుండుటవలన శెండు గెండుపదార్భ ము 
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లుగ గనుపీంచుట దోషమదంచలముగ నుండుటవలన నొకప దార్జం బసేకమూసములు 

గలదిగ గనుపించుట దృష్టి గత దోషము అడ్డముగ నుండిన ] పదార్ణ ము ఇండుగగను 

పీంచుట ఆను నీ లతీణములు గలుగు, 

చతుర్ధ పటలస్థ తిమిర లవణము, 

వే (1 లే అ 6 టో ఖీ vt శ్ల్ | తిమిరాఖ్య స్నవై రోగ నృతుర్ధ పటలంగత; | రుణద్ధినర్వత 

దృష్టింలింగ నాశ మతః రమ్ | అస్మిన్నపి తెసాాభూ తేనాతి 

రూఢే మశోగచే | చంద్రాదిత్యా ననతతా వంతరిశేచ 
గగ వే ల mm on ను విద్యుతః | నిర్శలానిచ తెజూంని భా్రజిష్తూనిచపశ్యతీ ॥ 

శా, వాతొదివోషములు నాలవపటలమును  జెందుటచే తిమిరమనుషీరం 

బరంగుచు దృష్టినంతట నడగించు నిదియ * లింగనాశనమనంబడు, ఇది వృద్దిం 
లు గ థి 

'జెందకండు కెౌలమున ఆకౌళమున చండ సూర్య నమ తములు మెటుపులు నిర్మ 

అముగ దీ ప్త తేజములుగల విగ గనువీం చు, 

(పకారాంతర లింగనాశ స్యరూపము, 

శ్లో! నవవ లింగనాశస్తు నీలికా కాచసంజ్ఞితేః | 

తా, తృతీయసటలమున జెందియుండు కొచబిందువు నుపేక్షించుటవలన 

యది 4 వ పటలమును జెంసిన లింగనాళన మనియు నీలికయనియు జెప్పంబడు, 

ఇది అసాధ్యము. 

శ్లో! తృత్రవాతేన రూపాణి భి 9మంతీ వహిపశళ్యతి | ఆవిలాన్యరుణా 

భాని చ్యావి దానీవమానవః పిత్తెనాదిత్యఖద్యోత శ కబభాప 
శ - ' ద్ద ఇ “aN జ వ తెటిద్దణా౯ | నృత్యత శ్చెవశిఖన న్పర్వనీలం చపశ్యతీ | కఖన 

ప శ్యేద్రూపాణి స్నీగా నిచ సికానిచ | నలిలస్తావితానీవ పరి, 
జామ్యనిమానవః | పశ్వే(ద శకినర కానితమాంసివివిధానిచ | 

నసితాన్య భకృ ప్లా నిపీ తాన్యపిచమాననః నన్ని పా తేనచి(త్రా 

ణివిప్ఫ తానిచ పశ్యతి | బహుధాచ ద్విధావాపి సర్వా జ్యేవ 

సమంతతః | హీనాగాన్య ధికాంగానిజ్యోతీం: ష్యపి చషశ్యతి॥ 

శ ఇందియళ కిని నింపజేయుటచే లింగ నాళశనమనంబడు, 
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తా, పపెజెస్పంబడిన సర్వపటలమునందు న్యాపీంచియుండు వాతదోషము 

వలన రూపము దిరుగునట్టుగ కలషముగ మె.జ్ఞగ వంకగగ గనుపించు పీత్ర 

చోషమువలన నూర్యుడు మిణుగురు ఫురుగు యింద్రథవస్సు మెరుపు అనువానిని నృ 

త్యముసలువునట్టి నెమళ్ళను సర్యవస్తువులను నీలయుగ గాంచు కఫదోషమువలన 

న్నిద్ధముగ శెల్ల గ నీటిలోముం చి తీసీన్ముగ మందముగ గనుపెంచు ర క్షదోషమువ 

లన “యిజ్ఞగవొకింఠ కెల్ల ౫ నల్ల గ పసువుగ గనుపించు, సన్నిపాతదోషమువలన 
పలు వీథ వర్ణ ములుగ విపరీగముగ (అనగా 1 వస్తుపు 2 గ గాని లేక అనేకరూప 

ములుగ గాని గను పించు, మజియు బో్యోతిస్సులు హీనమె ఆంగములు గల పిగాగాని 

లేక అధికోంగములుగలవిగగాని నానా ఫకారములుగ గాని గనుపించు, 

పరిమ్లాయిక అత్ ణము, 

న్లో వీ త్తంక ర్యాత్పరిన్లూ మిమూ'ర్భితంర క్త తేజసా | 

పీతాదిశ_కృదోదిక్ తాన వింద "పినపళ్యతి 
పాక్ నికీర్యమాణాక్ట దో తో ర్వ మం చేజోేభి చేవచ | 

తౌ, పిత్తము ర క్షబలముతో మిశమమై పకిమాయియను తీమిరరో౫గమును 

గలుగ చేయు చున్న యది, చాని సంబంధమువలన దిక్కులు యెండ సూర్యుడు పసుపు 

వరముగ మటియు వృతుములు మిణుగురు పురుగులు తేజస్సు ఆనువానిగో వ్యాప్తం 

ళం 

త 

రాగ భదమువలన లింగనాళ వివరము, 

న్లో! నమ్యూమిపడ్వి ధం రాగ న్తింగనాశమతః పరమ్, | రాగోరుణో 

మూారుకేజః (పడిక్లో వ్ల మాయో చ స్లశ్చ తె వపితాత్ | 

క ఫాల్సీతే కోణిత జన్సగ క స్పమ_స్ఫవోష (వభవోవిచితః || 

తా, వర్ణ భేదసంఖ్యవలన లింగనాళనమను రోగము ఆరువిధంబులగు, అందు 

గొతజలింగ నాళ నం 'బెజ్బగనుండు, పీ త్తీజలింగనాకనము పచ్చగ నీలముగనుండు, 

కఫజలింగ నాశనము తెల్లగనుండు రక్ష్తజలింగనాళనం  బెజ్జగనుండు సర్వదోపజ 

లింగ నాశ నములుపలువిథ వర్ణములు గలవిగ నుండు 
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శిఖతుత్ణం శిలామూార్హం కరాంశ వ్యస్ర్రగాలితమ్ | మథ్యా 

జ్య న్తన్యతోఖ ఖతం నర్వ నే[త్రరజాపహమ్ | 

- తౌ, తామభస్మము దాన్యాభకము మైలుతు_టయ శుద్ది జేసీన కరి వీనిని 

దినుసుకు 10 నిష్క_యుల యొత్తుచొప్పున చూర్ణము గావించి యేకముజేని మూకుడు 

లోనుని చి పొయిమోద బెట్టి అందు కుద్ధి చేయ డి చూర్ణ జేయబడిన 80 కర్ష ముల గం 

థధకమును పలుమారు కొంచెకొంచెముగా వేయుచు దానిబాగ బై లు వెడలకుండు 

నటుల _పెమూకుడుమూతిని మటీయొక మాకుడుచ మూయుచు గం ధకంబంతయం 

జీర్ణ ంబగువణికు పాకముజేనీన కుద్ధంబగు, వీచప డానీని సాంగకీతలమునదీనీ 1 (పస్ధ 

ఫు నీళ్ళలోగలిపి మర్షించి నీళ్ళకడుగుననుండు మష్షాను వర్ణించి మణియొక కుండలో 

బోనీ గట్టియగువరకు యెండసెండించి అందు, కర్ణ (పమాణయు శుద్ధి చేనీనమైలుతు త్త 
మును శుద్ధి జేసీ న శిలాజిత్తును చూర్ణము గావిం చి వ్యసన గాలితము జేనీ కలిపికణ్లికలంజేనీ 

తేనితోగాని లేక చేతీతో గాని లేక చనుభాలతోగాని చాది కన్నుల బెట్టిన సర్వ 
చే తరోగములువారిం చు 

ర సాంజనాద్యంజనము, 

శ్లో! గచరశే) శుక్తార్శ జేవిషంకృష్ణా యు_క్తంగోమూ[త్రభావితమ్ | 
సాము[ద్ర ఫేనంవటికం కురువిందర సాంజనమ్ |! 

కంగ్భపృ హుంచతుల్యాంశం స ర్యాంశంచమనశళ్ళిలా | 

శిలాయాద్విగుణంవో్యోసం వ్యోపాద్ది పగుణమై ౧థవమ్ | 

లోహబూర్షంవిషంచై వ (వత్యేకంసై ౦ధవాంశకమ్ 

విస్టా మె దయుతంచాజ్యం పిల్ల కున్తార్జుకంజయేత్. || 

తా, ఆతివస వీప్పళ్ళు ఈరెంటిని నోయా[తముతో భావనజేనీ చాదికన్ను 
ల బెట్టిన కంట్ పువ్వులు సిరు-గారుట హరించు. మణియయు సము[ద్రపునురుగు పటిక 

యింగిలీకము రసాంజనఘు తా బేటివీపు ఫ్యురె ఇవి సమభాగములు వీనికి సమ యుశుద్ది 

చేసిన ర_క్షమణి కీల ర_క్షమణికీలక్ము రెండింతలు (తీకటుకములు దానికి కెండొంతేలు 

సె ంధకలవణము సె ంథవలవణయునకు 'సనుము లోవాభస్మయు లోసహాభ స్థ్రము నకు 

సమము అతివస ఇటుల వీని నెల్ల చేకముకేనీ తేనెనో గాని లేక నేతీతోగాని నూరి 

కణికలు జేసి కన్నుల బెట్టిన కం1పుని కంటి పువ్వులు అర్మరోగము వీనిని వారింపం 

జేయు, 
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ur 

యె ౦థ వాద్యంజనము, 

న్లో॥ [మాధవనిదా నే] నై ంఢధవంసూతకం జ నాగం ఛా(తీచూ 

ర్ధలరసాంజనమ్ |! కణాఘృతంసితామోద్రం నాగవల్లి దళ ద్ర 
చికి | కాంన్యపా_ తే త్మ ్మముప్ట్యా దినమ్కంవిమర్ష యేత్ | 

వ _ర్తింకృ తాంజనేహంతి నర్వన్నేత్రగ తామయాకళ | 

తా, సైంధపలవణము రసభస్మము సేసభస్మము ఉఊసీరికెపప్పు చూర్ణము 

రసాంజనము పిప్పళ్ళు వీనిని సమభాగములుగ కంచుపా తలోనునిచి నెయ్యి పంచ 

చార పొనకము తేనె తమలపాకలరసము అనువానితో నాకదిగము రాగిగుండుతో 
మర్దించి కణికలుజేసీ కన్నుల బెట్టిన కంటిపునీ యెటుప్పు దురద మొదలగు సర్వ 

చే తరోగములు పహారించు, 

తార కాద్య వటిక్రములు, 

న్లో! (సిద్ధ విద్యాభా 8 తారంకా(మంరనంతుత్లేం ఖర్చరీపీతరోహీణీ | 

ర సాంజనం కాంన్యశ ఖం హంనపాద్యా(దవై ర్షినమ్ | 

వ_ర్టింకృ ఆంజ నాద్ధంతి సమ న్తంనేతజామయమ్ | 

తా, వెండిభస్మము త్మామఫస్మేమ రసభస్మము శుద్ధి జేసీనమైలుతు_ట్టేయు సద్ధి 

జేసినకఫరి (మౌనిపసపు కటుకదోహీణి రసాంజనము కంచుభస్మయు శంఖము వీనిని 

సమభాగములుగ ఖలములోనునిచి హంసపాదియాకు రసముతో నొకదినము మరిం 

చికణికలుజేనీ నీళ్ళతో జూది కన్నుల బెట్టిన నర్వశ్నే త్రరోగములు హరించు, 

గజశేసనరి, 

శ్లో! (చర శే) మనళ్ళ్శిలాహాతునాగం నాగాద్విగుణ 1 తుత్ణకం | 
కించిత్సృర్పూర కంచర్ల కం (వోణపఫుష్పర సై క్లినమ్ | 

వర్తి రేహాహ్యభిష్యంది నాశాయగజకేనరీ ॥ 

తౌ, శుద్ధి జేసిన మణీ శిల సీసభ్గస్థ్రయు సీసభస్మయునకో కండింకలు శుద్ధి చేనీన 

మెలుతు త్రము వొకిం* పచ్చకరర్పూరము వీనిని ఖల్వములో నునిచి తుమ్మపూలరస 

ముతో ] దినము మర్దించి కణికలుజేసి కన్నుల బెట్టిన అభివ్యందము హాకించు, 

జల 

* సీంకర్నూరం ఖర్చరంతధా, + రూప్యకమ్, 
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చం[ద కాంజనములు, 

శ్లో॥ [(చందభాప్యే]) తుళ్టంతాయమయోరజోమధునవా శ్నీరం 

వరంసై ంధవమ్ | శంఖవ్యోసవిళంగసూతకతేకం దార్వీచన్వ 

(గోధకమ్ | ధా(త్రీకాళకరంజమంజనయుతం చామ్లైక్సలుంగ 

దనై ॥వుప్పంనే(త్రవి కార కాశ్చహారతిశ్చం దన్వ వాక్చం|ద్రకమ్॥ 

తౌ, కుద్ధి జేనీన మైలుతు త్రము తా మభస్మము యినొపభస్థయు యస్ట్రీమధు 

కము వససాలతు త్రయ లవంగములు సె ంధవల వణము శంఖము (తీకటుకములు వాయు 

విడంగములు రసభ స్రములు చిల్ల గింజలు[మౌనిపసపు మజ్దియూడలు ఉనీరికపప్పు 

కుద్ధి జేసిన తౌ ళకము (కౌనుగవిత్తులు నీలాంజనము వీనిని[సమఫోగములుగ ఖల్వములో 

నునిచి నిమ్మపండ్ల గసముతో మాదీఫలరసయుతోను మర్చించి కణికలుజేనీ నీళ్ళతో 

జూదికన్నుల బెట్టిన పువ్వులు సర్వే తరోగయులు హారించునని చంముడు వచీంచెం 

న్లో [చం(ద్రభాప్యే] పటిక ంలో[( ధర సాంజనంచతగరంతుత్లంత థా 

నాగకమ్। రనకంపై ంధవన_క్షమాలమభుకం వోోషంవిడంగం 

వమమ్ | పథ్యాభృ్చంగ క మూాతులుంగకరసై ః ర_క్తేచానే! తే 

ఖీ చేత్ |పటలంపుప్పక కాచకస్టుహరతిశ్చన్ష )స్యవాక్చన్ష)కమ్! 

తా, పటిక లాగ్గుగ చేక్కు రసాంజనము తగరభ స్మృము కుద్ధి జేసిన మెలు 
తుత్తయు సీసభ సయ శుద్ధి జేసిన కఫరి సైంథనలవణయు ('కొనుగ విత్తులు యప్టి మధు 
కము |తికటుకములు వాయువిడంగములు కరక్కాయ వీరిని నమభాగ ములుగ ఖిల్య 
యులోనునిచి గుంటగలగ రరసము మాదీఫలరసము ఆనునానికో నుర్షించి కణీకలు 
చేని కన్నుల బెట్టిన కంకకియెటుప్రులు పొరలు పువ్వులు "కౌ-ణము దురద వీనిని హరిం 

పం జేయునని చందుడు వ చిం చె, 

న్లో॥ (చం[ద్రభాప్యే] కత3 మణిశిలాహ్యోధా త్రి కాశీ రతుత్తందరద 

. మధుకలో[ధం తాళ కాఖ్యంన వీరమ్ | (తికటుక ద్వికరంజం 

చారు దార్వీన వేల్లం పటికకుముద శంఖం తా మనాగా(భ 
కాంతమ్ ! కనటిముణిశిలా వై లాళకంతృప్పకంచ జలఫిలనణ 
సవం _ైరికాఖ్యంచ సర్వమ్ ! సగరసవటక విశ్వా భృంగకం 
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చార్డ )కం చాప్యమృతమధుఘృు తె స్వాత్క_ల్సితంనత్రవరర్తి | 

పటలతిమిరవుప్పుం కండుకంలోహితంచ శ్చయభుజలనిబ 

రం చం[ద్రవాక్చం[ద్రకంచ || 

తా, చిల్లగింజ' శుద్ధి జేసిన మణీశిల వుసీరికపప వ కొద్ది జేసీ న పౌలతు త్తము శుది 

జేసిన యింగిలీకము యష్టిమధుకము లాద్దుగ చెక్క శుద్ధ జేన్ స్ తాళకము కుద్ధి 'జేసీన 

సౌవీరయు |త్రీకటుకములు (కౌనుగ చెక్కు నెమలిచెక్క_ దేవదారు [మౌనిపసఫు మిరి 

యాలు పటిక తెల్ల కలువ శంఖము తౌ మభ సము నాగి భ సయ అభ కభస్మమయుకాంత 

భస్మము శుద్ధి కుది జేసిన ర క్తమణిశిల శుద్ది జేసిన తౌాళకము విప ఏ వుప్పు సముదఫపు 

నురుగు కోవిరాయి వీనిని సమభాగి ములుగ ఖల్వములోనునిచి మల్లి యూడలు 

నొంఠి గుంటగలగర అల్లము అనువానిరసములతో మర్తించీ కణికలుజేసీ ఆవువెన్న 

తో-గాని తేశరోగాని శశితో గానిచాది కన్నుల బెట్టిన కంటిపొరలు తిమిరములు 

కంటిపున్వులు దురడయెబుసు కంటివాఫు నీరుగారుట వీనిని హరింపంజేయునని చం 

(దుడు వచీం చె, 

నయనావమృుతము, 

శ్లో! [ఆయు ర్వే దే] మయూర తుళ్ణ ంసింధూత్ధేం తుత్ధం ౫ ఖనం రసాం 

జనమ్ |! టంకణం మరిచం తుల్యం జరేబీర రన చేనితన్ | 

(త్రిరాత్రిం 'తా్యమవాతత్రస్థం కాచార్జ్ము వటలావ | కేం 

డూ(వ్రణహరంనామ్నా కయనా దీ తము త్రనున్ 1 | 

శా, శుద్ధి జేనిన మెలుతుత్తము సె ంభవలవణము కుద్ధి జేసిన పాలతు త్తముస ము 

(ద్రవునురుగు రసాంజనము వెలి గాగను మిరియాలు వీనిని సమభాగములుగ తామపు 

పాత్రలోనునిచి నిమ్మపండ్ల రసముతో 8 దినములు మద్ది ంచి కన్నుల బెట్టిన కౌచము 

అర్మము పొగలు దురద (వణము హరించు, 

ఖర్చ ర్యాద్యంజనము, 

న్లో [మాధవనిడా న్నే ఖర్చరితుత్ణ రసాంజనం ఫెనం శంఖతిలాక 

ఫునర్నవ।తిఫలా | నింబర సే సన వినుర ర శ్రచవటి కాః "5 “చత్రిమిర 

పటలానిచవువ్పమ్ ॥ 

తౌ కుషి చేసిన క ఫరి కుద్ధి జేసిన మైలుత త్రము రసాంజనము నముచప్రునురుగు 

శోంత్లుయు కుద్ధి జేసిన మణిశిల తెల్ల గలిజేరు (తీఫల యులు వీనిని సమభాగములుగ ఖల 
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తా, రెప్పలు రెప్ప'వెంటుకలు వీనిమూలమునందుందడు పీ_త్రయు (బకోపీం 
చుటవలన నెం టుకలూడి రెప్పలయంగు దురదను దాహామును గలుగం జేనీన పత్తు 
శాతమనంబడు, 

(తికటుకా ద్యంజనము., 

వ్ల! [ఆయుర్వేడే] కటుత్రయంచాపి. ఫలత్రయంచ జ్యోతిష్ణతీ 
వేల్ల కరంజబీజమ్ | (పపొండరీకం మధుకంచ తామం సింధూ 

దృవంవై పటికంచశంఖమ్ |! రసాంజనం గ రిక చంద నే ద్వే 

డదావానిశాశాబరలోధ)కంచ | తుర్గంచపీ తావహ్యయరోహీ 

ణీచ చేవ్యంకరంజ న్యర సేననర్భమ్। తుళ్ఞాది ేకా ద్విగుణో 

రసాదిః (ప్రపౌండరీకాది గణం(తిభాగమ్। శేమం చతుర్భాగ 
మిదంనిహన్యాడ్యర్తిస్సునే త్ర సృకలాంశ్చరో గాకా | కొంచ 

పుష్ఫంపటలం [వ్రణం చదు ర్భాంసకండూవిటకంకుకూనమ్ | దా 

హంచరాగంచనిశాన్ధ కాం చతథాధి మస్థంవినిసాంతిశీభుమ్ |] 

తా, (త్రికటుకములు కరక తాండ్ర యుసిరికెలు పెక్కు_డువిత్తులు వాయుంవి 
డంగములు (కొనుగవిత్తులు యివి దినుసుకు నాలుగేసి ఫాగములు (పపౌండరీకమయు 

ఆతిమధురయు తొ మభ స్థుము సెంధవలవణము సటికళంఖము యివి దినుసుకు కి ఛా 

ములు రసాంజనము కొవిరాయి (శ్రీగంధము ర_క చందనము (దాక్షపండు పచపసపు 

'తెల్లలాద్దుగ లొడద్డుగ ఇవి దినుసుకు రెం జేనీభాగమయులు మెలుతు_ల్థేము |మానిపాసపు 

కటుక రోహిణీ ఇవి దినుసుకొ క్యా క ఫాగము ఇటుల వాని నేల్ల ఖల్వములోను ని-చి 

(కౌనుగచెక్క రసముతో మర్దించి కణికలుజేనీ ఉదకముతో జాదికన్ను న బెట్టి న 

శాచము ఫువ్వులు పటలములు [వణములు దుర్మాంసము దురదలు పౌక్కు_లుకా నలు 

కంటియందుముంట యెటుపులు శనే-ఏకటి అధిమంథము మొదలగు సర్వ నేఠత్రదోగ 

ముల త్మీవముగ' పహారింపం చేయు, 

కతకా ద్యంజనము, 

న్లో! [మాధవనిదానే) కతక న్యఫలంశంఖ సై ౦ధవం [త్ర్యూపణం | 

రికా | పేక సాంజనంక [దం వడం గానిమనళ్శిలా | కుక్కు 

టాంశకవాలం 5 ఖల్ప. ధే వినిశీ చేత్ | సర్భ'మేతత్సమం 
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కృ త్యానాలీ శ్లీ చేణవీపయేత్ | తిమిరం పటలంకాచ వార ౪ 

శుకం వ్యవో నాతి! కందూక్లో దార్చుదం రాంతిమలం హాహ్యం 

జయ్ తతః॥ 
ఇ అవవ 

తా, చిలగింజ శంఖము సి ౦ధవల వణము (తక టుకములు సంచచార సము 
గం రు 

(దపునురుప ర సాంజనము తేనె వాయువిడంగముబు మణిశిల కోడిగుడ్డు “పెంకులు 

వీనినిసమ భాగములు ఖల్వములోనునిచి చనుబాలతో మనుర్దించి. కణికలుజేసి నిమ్మ 
జ ణ్ య క్ 4 జ 2. వి | 

పండ్ల రసముతో కాది కన్నుల బెట్టిన (వర్హ్మ్మరోగము కండ్ల దృ ని పోగ।ప్థుడి వో 

ము తీమిరము * పటలము కౌచము అళ్మవోగము కంటి పువ్వులు దురదనీరు-గారుట 

నే తొార్చుదము కండ్ల ప్రునీ హరించు, 

గరుడాంజనము, 

న్లో, (పూజ్య పాదీయె] త్పటిచ మరిచతుళత్సేం మై ంధవం వారి ఫేనం 

పటికదర దశ ంఖంచందనంకుష్టలామయో. | రజనినరక పాలంకుక్కుు 

టాండంకునట్యా కతకశశిసు రాహ్వా తార్థ ఫ్ర శే లంనరాళమ్ | 

అజపయసి చ వర్షా మోానదృగ్భ ంగినిలి నలిలజ విజయాాభ 

ర్లృర్ష తేంన_ప్తవారమ్ | తిమిరపటలకాచం భూమ దృ క్సాంధ 

కారం కుకున కుసుమ శ్లేదం సిందురం నేతపాకమ్ | గరుడ 
నదృశదృ్వాం నిర్జులత్వం (పభావ మసుజ పాతక రార్ధం 

భావితం పూజ్యపాదై 

ఈ. .ఏలకులు మిరియాలు శుద్ది జేసిన- మెలుతు త్తమ సెంధవలవణము సము 

(దప్రునురుగు పటిక ఇంగిలీకము శంఖము (శీగంధము చెంగల్వకోస్టు లక్క_బింయ్యము 

పసపుమనుజుని తలపు 7 కోడిగుడ్డు పెంకులు మవణెశిల చిల్ల గింజలు పచ్చక రూరము 

కీవడారు రసాంజనము గుగ్గిలము వీనిని సమ భొగేముగ ఖల్వము లోనుని-చి మేకపాలు 
కిజేరు పొన్నగంటి గుంటగలగర నీలి 'తెల్లకలువ తక్క_లి=అనువాని రనములలో 

పతిదానిచే నొక్కొ_కమారు మర్దించి కణికలు జేసీ ఉదకముతోచాది కన్నుల బెట్టిన 
తిమిరము పొరలు కౌచము పాగ ప్పిన కన్నులు గనుఫీంచని గన్నులు హనలుకంటి 
పువ్వులు కంటిపునీ కంటియెజుపు శేత్రపాకము హరించి గరుడునితో సవషానమెన 
కం ళల ఇల దప నెక్మల్యము గలు'స, ఇది లోకసితార్థ మె వూజ్యపాదుని చే జెప్పంబడెయె, 
గ 

* పటలమన-- కంటిపార, 
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నయనామృతము, 

న్లో॥ [ఆయు న్వే దే] కర్పూర మంజనంతుత్టం తార్హ ్ యపీతకరోహీణి | 

నరాటం సై ంథ వంబ్యోవం ఫేనంమధుక చంద నమ్ | 

శంఖంచతత్సమంపిసా( మాతులుంగర సేనతు | 

మధునర్చిర్యుతం వె నస్యంజనం నయనాన్ఫుతమ్ | 

తా, సచ్చకర్చూకము శుద్ధి జేసిన సౌవిరాంజనయు శుద్ధి జేసీన మెలుతు త్తము 

రసాంజనము |చానిపసపు కటుకగోహిణి గవ్వలు సెంధవలవణము | తీకటుకములు 

సముదపు నురుస యప్పిమధుకము. శ్రీగంథము శంఖము వీనిని నమభొగములుగ 

ఖలగములోనునిచి మాదీఫలరసముతో మర్తించి కణికలుజేని తేనెతోగాని లేక 

“ేదీతో-గాని చాది కన్నుల బెట్టిన సర్వ నేతరోగములు పొరిం-చచు, స్ 

నరుడాంజనము, 

న్లో (రనరత్నాక శే] కతక్ష సైంధవ తుళ్లకోటు త్రయం వటికకంఖ 

వరాట రసాంజనమ్ | కునటితా మ మయోహి మరోహిణీ 

జలధిఫేనవచా నృకరోటికా | ఉరగ సారదటంకణమంజనం 

(తిఫలయా మధుగోచనకంయుతమ్ |! -కరజవల్క_రసేన సువే 

వతం గరుడదృష్టి సం కురు తేదృతమ్ | 

తా, చిల్ల గింజలు సై 63థవలవణము శుద్ధి జేనీన మెలుతు_ త్హము (తీకటుకములు 

పటిక శంఖము గవ్వలు రసాంజనము ర క్తమణిశిల తామభస్మము యినుపభ స్మృము 

పచ్చకరూరము కటుకరోహీణి 'సముడపు నుజుగు వస టనుణాని తలఫు(రె సీస 

భస్మము రసభ్లస్తయ వెలిగారము సౌవీరాంజనము కరక తొండ యునీరి కెలు యిష్టి 

మధుకము గోరోచనము వీవిని సమఫాగములుగ ఖల్వములోనునిచి | కౌనుగ చెక్క. 

రనముతో బాగుగ మర్తించి కణికలుచేనీ నీళ్ళతో జాది కన్నుల నెట్టిన గరత్మంతు 
నితో సమొనమెన దృష్టిగలుగు, 

నేతరోగమునకు రన|కియ, 

న్లో [మూధవనిదా నే] పారదోవిధృమంనాగ వీనంచర సాంజనమ్ | 

సైంధవ (త్యూపణం'తామ్రం తుత్ధం గరి కలోభ)కమ్ |. 
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పు(తజీవిశిలాముస్తా గిరికర్ల $ భయానముమ్ | 

చించాసా ఏరకంశుద్ధం నింబపష్మత(ద వై స్థితమ్ । 

పిస్ట్వాతామత లేవా డై వర్తికాదార్జు శుక్ష జిత్ ॥ 

తౌ, రసభ సన్నము పగడము సీసభ్గ స్మము కాసీనము రసాంజనము స0థవలవ 

ణము (తికటుకములు తామభన్మ్మము కుది జేసిన మెలుతు తీయు కావిరాయి లాద్దుగ 

చెక్కు పుత్రజీవివిత్తులు శుద్ధి బేసిన మణికిల తుంగ ములు తెల్ల గం టునవిత్తులుకర 

కాయ చింతగింజలు కుద్ధి జేనీన సౌవీరాంజనమయు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వము 
లోనునిచి వేపాకురసముతో మర్దించి ముద్ద జేసీ జాామఫుపా త్రలోనునిచి తేనెబోనీ 
రాగిగిన్నెతో మర్షించి కణికలుశేనీ తేచెతోజూది కన్నుల బెట్టిన ఆర్మము కంటి 
పువ్వులు పహారించు, 

నే తాండనము, 

న్లో! [ఆయున్వే బే) కణాసౌవీరకర్పూర నాగ పారదతీక్ష కమ్ | 
ర్ం 

విషంచలోహా పా(తేతు నంద్యాన ర్త రపైర్దినమ్ | 
మర్ష యేల్లోహ ముష్ట్వాథ వటికం చూ తంకీ సేత్ | 
మగ్జి!తం మర్ష యేద్భూ యోవ ర్తి శుక్ణాను పిత్తజిత్ | 

శా, పిప్పళ్ళు ఫౌవీరాంజనము కర్పూరము. సీసభ స్మయు రసభన్మము యినుప 
భస్మము కుద్ధి జేసిన వసనాభ వీనిని సమభాగమ లుగ నినుపపాతలోనునిచి నంచ్యా 
వర్షపు రసముతో నొకదినయు యినుపసండువో మర్దించి పటికచూర్ణ్త ముగలిపిమరల 
మర్దించి కణికలుజేని యెండిం చి కన్నుల బెట్టిన కంటి ఫువ్వలు ఆఅమవి తము వారించు 

r 

కౌ" మాద్యంజనము, 

శ్లో [మాధవనిదా చే] మృతతా(మం నథాన్నాభ 3౧ శింతుత్తంచ 
ఖర్చరీ | దశనిష్క_ంపృథకూర్ల మేకీక్చత్యచఖర్చ*ే | తీప్తా § 
మందాగ్నీనాపాచ్యంతద్ద శ్చ కుద్ధగంధకష్ । దత్యాల్పమణ్బం 
భూ యోహిరు ధ్యాధూమం (ప్రయత్నతః | మార్చితంజాయ తే 
శుద్ధం (త్రెంకత్క_ర్గ ంతు గంధకమ్। సముత్తాద్య శీ చేత్తోయే 
(వస్థమా: (లేతువు ర రీల్ |త జ్ఞలంచాన్య భాండస్థంకృ తాాధః 
2 19. ర శివని? వె “ae ల్ల ై ట్ యు]! తేజ్ఞలంచాత పేశోమ్యంభునీభూ: తే విమి(శ రేత్ ॥ 
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తా, కంటి రెప్పలయందు దోసవిత్తులతో సమానంబులుగ అల్ప వేదననును పు 

కౌరిన్వము గలవిగనుండు కరువులు జనించిన ఆరోవ ర ,మనంబడుః ఖీ క్ష 
కఘుప్కార్నో లవణము, 

న్లో! దీర్తాంకురః ఖర స్త సల్లే చారుశో భ్యంతరోద్భవః | 
౧౧ “ఖు థి 

వ్యాధి శపోతి విఖ్యాత శుప్మూ_రో నామనామతః ॥ 

తా, కంటిలోపల పొడవుగ గరగరగ కఠినముళ దుఃఖకరముగినుండు మొం 

సపు మొలక జనించిన శుపష్కార్నమనం బడ. , ఇది (తిదోషమువలన జనించు; 

అంజన లక్షణము, 

శ్లో॥ డాహతోదవతితా[వమూ కిటికావ ర్ల శ్రనంభవా | 
మృద్విమందరుజూ సూమ్మోశ్లేయా సాంజనసనామికా | 

(౮ ఇ 

తా, దాహము పోట్లు అనువానితోడంగూడి యొజ్లిగ మృదువుగ -దిన్న దిగ 
వొకింత వేదనగలడిగనుండు కుదుషు చెప్పలయందు జనించిన అంజనమనంబడు ఇది 

(తీదోషమువలన జనించు. 

బహుళవ ర్త లక్షణము, 

న్లో! నరో ప చీయ కేయన్య వీటి కాఖి న్వమంతతః | 

సవర్లోభిన్లి స్ట రాభిశ్చ విద్యాద్బ పుుళేవ ర ్థుతత్ || 

తా, శెప్పలయొక్క. సర్వ ప్రజేశయ చర్మముతోసమానముగ కతినముగనుండు 

కురుస్రువలన వ్యా _పంబై యుబ్బియుండిన బహుళ వ_ర్హ్మ్యమనం బడు ఇది (త్రిదోషము 

వలన జనించు, 

వ_ర్తబంధ లక్షణము, 

న్లో కందూవమ తాల్పతో లేన వ ర్హృకో ధేన యోనర; | 

ననమంఛాద యేదథతీ, య|తాసోవ ర శబంధకః | 
క 

తౌ రెప్పలు వా చిదురద వోొకింత వేదన అనువానితోడంగాడి యుండుట వలన 

మాయుట కనుకాలించకుండిన వ_ర్హ్మబంభమనంబడు, ఇది తీదోషమువలన జనించు, 

నో నృ్యల్బ చేదగంతా త్రం యద్యర్త శ్రనమమేనచ | 

అకస్మా చృభ వదక కం క్లిప్టవ  _ర్దేనితద్విదుః | 
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తా, "నేశత్రములయొక్క (కిందిరెప్పలు ఏ రెప్పలు ఏక కాలంబునమృదువు లై 

అల్స వేదనగలవె యల వె యకస్నాతుగ గడునెజగ నె న కి షన రృమనంబడు, ఇది 

కఫర కమువలన జనించు, 
న 

వర సాకర్ణమ లతణము, 

వో కి షంపునః వి తయుతం కోణితం విద ౌద్య డా | 
య c౧౪ ద 

» రక్ గు జ ర్ g తళాక్లోన్న తరూవన్న ముచ్చ జే వర కర్ణ ర్వ; | 

శా, పూగ్యోగ్క్తక్లి ప్రవ ర్మ్యృమునందు మరల పీత్తయు క్షరక్తం బెపుడుదెనో 

. అపఫుడడి బురదవలెనగు, ఇడియ వర్త కర్షమ మనంబడు, ఇది పీతాధిక సన్నిపాత 

మునలన జనించు, 

స్యావన ర్త శ్రవణము. 

గ 9 వా య్ జ నో న_ర్హ్టయద్చాహ్యత ంతశ్చ శ్యానంళూనంస వేదనమ్ | 
తదాహుశ్ళా వవ చేతి న ర్థ షరోగవిశార దాః || 

ఆవి 7 అట "గ 

తా, రెప్పలయొక్క.. సెభాగము లోభాగము. నల్లనై వాచి పోట్లుతో 

గూడియుండిన శారివవ ర్త శ్రమనంబడు, ఇది వాతాధిక (తీదోషయువలన జనించు, 

(పక్తీన్నన ర్హ్శ లవణము, 

శ్లో! అరుజంబాహ్యశళ్ళూనం న్నర్త శ్ర చుస్యనరన్యహి | 
కు రె Mm మ ఫ్రం (ప్రశ్లీన్నవంర తద్ది న్యాగ్లి న్న మత్యర్థమంత || 

శా, "అప్ప యొకింత వేవన వెలపట వాపుగలచై అప్పకొలుకులకు సమీప 

మున మిక్కు.టముగ చితచితలాడుచుంజిన (వక్షిన్న వర్హ్శ్మమనంబడు, ఇది కఫాధి 
క్యయువలన జనించు, 

న్లో! యన్యథ" తాన్యధా థాని నంబధ్యం లే పునః | 

వరా శ్రగ్టుపరిపక్వాని విద్యాద శ్రీన్న వర్త శ్ | 

తౌ, కంటి"అప్పల గడిగినను లేక గడుగకున్నను బంకవ లె వలుమారు కర 

చుకోని లోభాగము బండక చీముతో గూడకనుండిన అక్షి న్నవ_ర్హ్మమనం బడు, 
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వాతహతవర్హ్శ లక్షణము, 
| లాన్ 7 

జ ven Va ree ' న్లో! విము క్షనంధిని శ్చేష్టం న ర యన్య నమి ల్యతే 
ఏతద్వాతహతంవ ర జానీయాదకీ చింతక'ః | 

తౌ, ప్పసంధులు విడుటవలన కన్నులచార చుటకు మాయుట కశక్యం బె 

చిన్న వియై రెప్పలు మూత పడకుండిన వాళ హతేవ ర్త శ్రమనం బడు, 

అర్భుద లవణము, 

న్లో నర్రా గ్రంతరస్థంవిమమం (గంధిభాతమ వేదనమ్ | 

ఆచత తేర్చుదమితి నర_క్రమవిలంబితమ్ | 

తా, "అప్పల యొక్క లో భాగము మంత వేవనగల మై వొకింత యెజ్హ నై 

న్లీ ఘయగ వృద్ది జెందునదియై విషమమై దానియందు (గంధిజనించిన అర్బుదమనం 
(4 థి యా ర | _ a) 

బడు, ఇది |తీచోత్నయునలన జనించు, 

ఎమేహ లకీణము., 

న్గ నిమేవీ.ణీ స్పిరావాయుః (పవిష్టోవ_ర్హ్శసం్రయః | 

(పచాలయతి వర్హాని నిమేవం నామతంవినుః ॥ 

తా, "అప్ప నాశ్రయించియుండు వాయువుని 'మేపో న్నేషముల జేయునట్టి 

నిరలయందు జేరి రెప్పల గదలిం పుచుండిన ని మేషమనం బడు. 

వోణి తార్యో లతుణము, 

నో వ ర్త స్టో యోనివ నేత లోపాతోమృదురంకుర:ః | 

ర ఖో ॥ 

తద కృజంకోణి తార్శ ఇన్నంఛిన్నంప్రవర్ల ్రే! 

తా. ర కసంబంధమువలన రెప్కలయొక్క_ లో భౌగమున యెజ్లగ మృగువుగ 
—0 లు FF ఇన 

నుండు మొలకలుజనిం చిన వోణి తార్భమనంబడు, దినిని బలుమూరు గోనసీనను మరల 

చెరుస చుండు, 

లగణ లవణము, 

నో ఎ బలీ న a ఖీ 

న్లో అషాకీ క తినస్టూలో (గం వైర్వ ర్త ఖో రేరుజుః | 

జ ఇషా at 
నక౧గకూ § విచ్చిల? కోల సంస్థా నో లగణ సునః | 
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తా. నెప్పలయందు లేగకౌయవలె కఠినముగ న్థూలము? కండూయు క్త 

ముగ జిగటగనుండు (గంథి జనించిన లగణమనం బడు, ఇచి క ఖాధిక్యమువలన 

జనించు. దీనియందు పోట్లుపాకము (పండుట) లేకుండు, 

బనవర్త లశ్ణము, 

వళి 95 వ రి న్లో ॥ (త యోదోషపాబహిశ్ ధం కుర్యుచ్చి(దాణివ_ర్హ్టనో | 

(ప్మన్రవత్యంతరుదక ౦ బినవద్దిసవ_ర్త తత్ || 

తా. దోషత్రయ్యపకోపమువలన రెప్పల భాగము వాచి భిదములతో 

గూడి తామరతూండ్లువ లె లోన నీరును గార్చు చుండిన బిసవర్త శ్రమనంబడు, 

కుంచన లవణము, 

న్థో॥ వాతెద్యావ_ర్హ నంకోచం జనయంతియ దాములా।ః | 
౯ GS 

తచా (దష్టుంనశక్నో తి కుంచనంనామతేద్విదుః || 

తా, (పకోపించిన వాతాదిదోషములు రెప్పల చిన్న విగ జేనీన "న్నే త్రముల 

ఉరచి చూచుట కళక్యంబగు, ఈ రోగము కుంచనమనియు లేక కృ చోష్చ్రన్మీలస 

పత్మకొప లతణము, 

నో (పచాలిశాని వా తేన పతా గణ్యలీ' విశంతిహి 

ఘృష్యంత్యవీ. ముహుస్తాని సంరంభం జనయంతిచ | 

అసి శేసితభాగేచ మూలకోశాత్సతంత్యవి | 

'పత్ముకోపస్సవిజ్ఞై యో వ్యాధిఃపర మదారుణః || ! 

తా, వాతేముచే కంట్ రెప్పలు చలింప జేయబడుటవలన వెంట్రుకలు కంటిలో 

(బవేశించి పలుమారు. తేల్లగుడ్డునందుగాని వల్ల గుడ్డునందు గాని నొరసీకొ నుటచే 

వాఫుగలిగి చెంటుకలు మూలమునుండి వదలం, ఇదియి, పత్యుకోపమనియు అథ 

వావుపపత్ముమని యు జెప్పంబడు యిది కడుభయంకర మెనది. 

పత్న శాత లతణము, 

న్లో! వర్ష పక్మాశయగతం పిటి రోమాణి శాతయేత్ | 
కోంతనూదాహంచ కుదగుతెే పవ్మీ శాతం తమాదితేశ్ | 
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ములోనుని చి నిమ్మ సండ్ల రసముతో చాగగనూరి కణికలుేనీ నీళ్ళతోజాది కన్నుల 

బెట్టిన కౌచము తిమిరము పొరగప్పిన కండ్లు కంటిపువ్వు హరించు, 

తిలవుప్పాంజనము, 

క్లో ( బాహ కే) మరీచంఖర్చరీణై వ తిలప్రష్పంత థై వచ | 
బై కంద్లిగుణం(పో_కృం జంబువీ రేణపేషయేత్ | 

నారో యె_త్తిమిరంకంశూం పటలాన్యర్చు దానిచ | 

అతిర కానియాం సాని హ్యేకరా_తేణనాశ యేత్ || 

తౌ, మిరియాలు 2 భాగములు శుద్ది జేనీన కఫరి 4 భాగములు నువ్వుల పువ్వు 

8 భాగములు యిటుల వీనినెల్ల ఖల్వములోనునిచి నిమ్మపండ్ల రసముతో మర్చించి 

కణీకలు చేని కన్నుల బెట్టిన * లెమిరిములు దురన కంటిపాదలు ఆర్ఫుదము కంకి 
(A 

లుఫు దుర్మాంసము ] దినములో హరించు, 

మరిచాంజనము, 

వంచి న్లో [ఆయు ౧౦ దె] మరిచామలకం కరం౧ంజబీజం (కమవృద్ధ్యు_త్తర 

భృంగతోయవర్షిః | తిమిరంపటలం హంతికాచం సుకృతం 
కర్గయథాకృతంభ వే తత్ || 

తా, మిరియాలు | భాగము. వుసీరికవరుగు 2 భాగములు (కౌనుగవిత్తులు 
కీ భాగములు యిటుల వీనిని ఖల్వములోనుని చి గుంటగలగ రాకురసములో నూరి 

కోణికలుచేసీ నేత్రమల యందంజనము జేనీన కానరానికన్నులు పొరలు కాౌచము 

జన్మాంతర సుకృత క ర్శ్మవలన హరించు. 

చం(ద(పభింజనము, 

శ్లో! [సిద్ధవిద్యాభూః] ఫేనంచముండం కతకస్యబీజం నారంక్ష సా 
రంనహకుక్కుటాండమ్ | మనశ్శిలామాధన సం(పయు క్ర 

నూజన్లజాతేం వుసువముంవిహాంతి | 

తౌ, సము దపునురుగు యినుపభ సము చిల్లి గింజ వరునికపాలము కోడిగుడ్ల 

పెంకులు శుద్ధి జేసిన మణికిల వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి జీలక జి 
ఉల్ న. 

* తిమిరనున-- కండ్లు గానరాకుండట, 
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కపాయముతోనూరి కణీకలు జేవీ కన్నుల బెట్టి న జనిం చినది మొదలుకొని యుండుకం 

టి పువ్వులు హరిం ను, 

చం[వోదయవ ది, 
5D 

ఖ్ 

న్లో! (ఆయు ర్వే చే] x హరి (చ్రానింబష తాగి విప్ప లీమరిచానిచ | 

£ నిభీతకి కరంజూని శంఖనాభిర్శనశ్శిలా! + వతానినమభాగా 
నిహప్యాజామూ[ వేణచేషయీత్ ॥ 1 నాశ యే త్లిమిరంకండూం 

పటలాన్యర్ఫుదాని చ | అష్మితివార్షి కంగు[కం మాసేవై “జ్ 

నాశ యీ త్ | అథఖికానిచవూం౦ంసాసి రా త్యంధత్వంత దైవ 

చ | నర్తిక్చం(గోదయానాము నృణాందృష్టివిశోధిన్ | 

శా, పసపు వేపచినరు పిప్పళ్ళు మిరియాలు తౌానికాయలలోని పలుకుబు 

కాసుగ విత్తులు శంఖుయు కుద్ధి జేసిన నాభి గుడ జేసిన మణీశిల వీనిని సమఫొగములుగ 

ఖల్వములోనుని-చి మేక పం చితముతో నూరి కణికలుజేనీ నీళ్ళతొణాది కన్నుల బెట్టిన 
క ండ్గుకొనరాకుండుట జభురద పొరలు ఆర్భ్బువము 9 సంవత్సగములుగ నుండు కంటి 

పువ్వులు గుర్భాంనములు చగ్కట వీనిని ] మాసములో పహారింపం జేయు, 

నేత్రరోగములకు దాల్యా పద్భంజనము, 

న్లో! (శారీశే] దార్భంచపటలంకాంచం పిల్ల ర_క్షం తధార్జున 
మ్ | స్రావార్డున_క్షరోగాణి కడా నేదంన్న్వపోవాతి |! యూ 
ధికాఘర్ష ఇంశూలం న_ర్తరోగంవినాశ యత్ | నాశయే 

చ్చుక్ల రో గాంశ్చ విజాఏియా ద్వి శేషతః | 

తా, రసాంజనము కన్నుల బెట్టిన కంటిపొరలు కొచము కంటిపునియెజుఫు 

అర్జునము నీరుగారుట అర్మరోగము "శే-వీకటి దురద కండ్తుబ్బుకొనుట వీనిని వారిం 

పంజేయు మజియు అడవి మొల్ల గంధమును కన్నుల బెట్టిన కంట్నొప్పి వ_ర్హ్మగోగ 

ము పువ్వులు వీనిని పారింపం జేయు, 

హరీతకీన బాకుస్ట { విఫీతక న్వమజ్ఞా చ, { సర్వ మేతత్పమంకృ త్వా 

భారికండూంచ తిమిరమర్నుదంపటలానిచ | ఆతిరక్తాని మాంసాని 

హం వర్గనిహంతిచ, ట్ర సా * 
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గిదిక ర్రి కాద్యంజనము, 
లా రై 

శ్లో! (అన్వశా స్టే) సితగిరికర్లి మూలం వీజంపుష్పోణి వేష యేద్వ 

ర్తిమ్ | శంఖంని శాభయశుంఠిగతమవిచకుక్ని వ_ర్హయేత్ | 

తా, 'తెల్లగం పెన వేరు దానివిత్తులు పువ్వులు ళంఖము పసుపు కరక్కాయ 

శొంఠి వీనిని సమభాగములుగ (గహించి గంశున వేరరసముతో మర్చించి కన్నుల 

బెట్టిన పోయిన కన్నులుకూడ మరలపచ్చును, 

కుమారికా వ రి, 
రీ 

ణే మరిచానిచహోడశ | న్లో! [(మతాంతనే) అశీతి స్పిలపుపా 

కితండులాః | పంచాశ జ్లా తిపుప్పూణి షష్టీ పిక 
nr) 

xk బ్రయాంచం[ద(పభానామ వరి స్తిమిరనాళిని | 

తౌ నువ్వుల పువ్వులు 80 మిరియాలు 16 జాజి పు వులు 50 పిప్పలివియ్యము 

60 యిటుల ఏని నెల్ల సూరి కణికలుజేని కన్నుల బెట్టిన తీమిరములు పారించు, 

ర 

[గ 

శిలాద్యంజనము. 

శ్లో! [(సూరసూ( తే) శిలామా గధికర్పూరంపు రాణంటిం త్రిణీఫలమ్! 
కరజంసూరసూ (తేణ దివానతు[(తదర్శనమ్ || 

తొ, కడ్డి జేసిన మణీశిల పిపళ్ళు పచ్చక ర్పూరము (పాత చింత పండు 

(కౌనుగ విత్తులు ఏని నువకముతోనూరి కన్నులకు బెట్టిన కుగటియంను నక్షత్రములు 

గనుపీంచు, 

నారిశేళాంజనము. 

శ్లో (ఛేవజకల్పే]  డార్ఫీనరామధుకమంభ సినారి కేళపక్వాపభా 
గపరశిష్ట రనంపున స్తత్ ! సాంద్రంవిసాచ్యనళినై ంథవ మా 

ప | . కాఢ్యం { హంత్యర్ణ కాచతిమిరా ర్భుదవర్తకోగా౯ 

స్స 

* ఏషావమారికావరర్టిర్ద తంచతుర్నివ_గ్ప మేత్ ॥ పోయిన కండ్ల్డుకూ ణా 

మరల వచ్చును, 

శ యుంజాద్య్ర ణా_ర్హి-తీమిరా రి 

గినచేత్ర వ్రణము తీమిరము, 

షుపి త్తజేను 1..1పీత్తమువలవన గలి 
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తా, |(మానిససుపు కరక తొండ యు సీరి కెలు యస్విమమకము వీనిని దినును 

ఆయుకటింటి కౌక్కోకపలముచొప్పున నలగ గొట్టి కుంచెడు నారికడస్రుకౌ మవీటిలో 

వైచి రివ భాగము శేపించునటుల కపాయముకెచి మణియుకకుండలోబోసీ సన్న 

పుసెగను సోలెడు శేసషించునటులకె.. చల్లార్చి యందు 4 నూడలయొక్తు చ్చ 

కర్పూరము మాడయొత్తు సె ంధవలవణము ర్ చిన్నమఘులయొక్తు "బేచనెగ లిపి కన్నుల 

బెట్టిన అర్హముకౌచము తిమిరము అర్భుదము వర్ణ శ్రగోగయు (నీరుగారుటు వీనిని 

వారింపం జేయు, 

న్మేతరోగములకు రుహో వారి శేళాంజనము, 

శ్లో! (ఆయుక్వేడే? మధుకవరాదార్వీణాం ప్ఫథక్పలానాంనారి శే 
ళనలిలన్య! _పస్టేవివచే బేతత్తు ల్యాంశంతత్పునఃవచే త్పా(లే | 

తుళ్ధ :శళి ఫన గ రిక సిందూత్లేర సాంజనాని మరిచంచ | పృథ 

కథ క్పాదసిష్క_ ౦ తీ పేదాలోడ్యమావీ,.కవిప్ఫుతమ్ |! అంజ 

నమఖలేశే(త్ర వడధిక నవతింనిహం త్యాశు | 

తౌ, యప్టి మధుకయు కరక తాం డయునీరి కెలు (మౌనిపసపు ఫ్నిని దినుసు 

కొకొ్కాక పలముచొప్పన దంచి 1 (పస్థపు నారికడపు కాయ నీటిలోవై చి 8 వ 

భాగము మిగులునటుల కపషాయముకొచి మరియొకకుండలోభోనీ సన్నపు నెగను 

మరల కాచి $ పలకఘులుగ దించుకొని చల్లార్చి పదస యందు కుద్ధి జేసిన మెలుతు త్త 

ము పచ్చకర్నూరము సము దవునురుగు కావిరాయి సె ంభవలవణయు గసాంజనము 
బె 

మిరియాలు అనువాని చూర్ణ మును దినుసు. శౌలునిష్క_యు చొప్పున గలిపి తేని 

1కే తులముబోసి కన్నులకు బెట్రిన 96 చే త్రకోగములు హరించు, 

నంఖాది నటికములు, 

శ్లో! (ఆయున్వే దే] శంఖన్య భాగాశ్చ త్య్వార _స్తదర్ధంచమనళక్ళిలా | 

మనళ్శిలార్థ ంమరి చంనురీచార్ధ చ * ని ౦ధవమ్ | అజాతీ, శే 
డడ 

ణసంమర్జ ర్ట ఘుటికాంకార యేమృధః | నిశాంధ్యంతిమిరం 
కాచంపుప్పాణిపటలానిచ | అతినూంసానిర కాని నప్టర్యాలే 
ణనాశ దవేత్ | వారిణాతిమిర ౨ హంతి పగెర్చుదంహంలిము 

న్గునా | పిచ్చటంమధునాహంతి స్రైసీ రేణ తథార్జునమ్ | 

* సిపలీ, 
ల) 
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తా, శంఖము 4 భాగములు శుద్ధి జేనీనర _క్ష మణి శిల 2 భాగములుమిరియాలు 

1 భాగము సైంధవలవణము క్లై భాగము యిటులవీని నెల్ల చేకము జేనీ మేకపాలతో 

మర్దించి క ణికలుజేని కన్నుల బెట్టిన శేజీకటి కండ్గుగానరాకుండుట కౌచమ కంటి 

"పూలు పొరలు దుర్మాంసములు కంటియెజబుపులు దినములలో హరించు. నీళ్ళతో 

జూదినేసీన తీమిరము పారించు, “పెటుగుమోది నీళ్ళతో జాద్గివేనీన అర్భ్బుదము హరిం 

చు. తేనెతో. జాదివేసీన పిచ్చటమను నేతరోగము చనుబాలతో జాధివేసీన 

దరద్దునయు హారించు, 

సృప్పాంజనము, 

శ్లో మంజిస్థామధుకోత్సలందధిక ణా త్వక్పవ్యగోరోచనమ్ | 

మాంనీచందనశంఖకం _ గిరిమృ చాతుళ్సంనవుప్పాంజనమ్ | 
సర్వం వై వనమానమంజనమిదం యోజ్యంన దాచషుపామ్ | 

కండూ శ్లేదమలం చకోణితరుజంపిల్ల ంచ శుక్రాపహమ్॥ 

తా, మంజిస్ట ఆతీమధురము కలువపువ్వు పెరుగు పీప్పలిల వంగపట్టు చవ్యము 

నోరో దనము జటామాంనీ చందనము శంఖము కౌవిరాయి శుద్ధి జేసిన మైలుతు త్రము 

ఫుస్పాంజన్గము. వీనిని సమభాగములుగనూరి "సేత్రములయందు నదా అంజనము 

చేయు చుండిన దురద నీరుగారుట కీంటి పుసీ యొజుఫు కంటినొప్పి పీల్ల ము శకము 

హరించు, 

గోదంతా ద్యంజనము. 

శో గోదంతంకుక్కు_టాండంమకరజ దశనంశ ంఖమార్ల ౦వ రాట 

మ్! సారంగోద్భూతదం తా జలధిమలయుకం తామ)/చూార్లం 

సతుల్ణమ్ | కర్పూరంరాన్న కం నై పటిక మణిమధూచ్చిప్థమం 

దాగ్నిఘృుమ్లై | నుప్పంచా ర్మార్డునంతే _త్తిమిర పటలక్రంకా 

చకం హంతినే(శే | 

త, ఆవుయొక్కదంతము కోడిగుడ్డు పెంకులు ముసలిదంతము శంఖమార్షము. 

గవ్వలచూర్లము  జింకపండ్లు సమ్ముదఫపునురుగు త్యామచూర్జము. శుద్దిజేనీన మెలు. 
(x) య టు లా థి చి. 

తు_ర్తము సచ్చకర్నూరము నన్న రాస్నము చం[దకౌంతమణి జుంటి మైనను వీనిని, 

పాతలోనిడిమం దాగ్ని పపెనుని చి చాగుగ మరించిపివప నిమ్మ సండ్ల ఫులుసుతోమరి చి 
25 ర యు య ® 
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కణీకలుజేనీ "నేత్రములయం దంజనము వేసీన కంటిపువ్వులు అర్మము ఆర్జునము తీమి 

రిము కంటిఫొరలు కౌచము వీనిని హరింపంజేయు, 

ధభా(త్యుంజనము. 

న్లో | [మాధవనిదానే] దా (త్రీషథ్యావిభ తానాం ఫలమజ్ఞావిమా 

రితమ్ | వారిణా పూరితం చక్షు_స్తిమిరంహంతినిర్భర మ్ 4 

తా, ఉ సిరికపప్పు కరక్కాయ తానికాయ వీనిపప్పును చూర్ణము జేసీ నిమ్మ 

పండ్ల రసముతో మర్దించి కణికలు జేనీ నే కములయం దంజనము వేనీన కండ్లలోనీరు 

ఉత్పలా ద్యంజనము., 

బ్లో! ఉర్పలంప్రైంధనంర=క్త చందనం త్రిఫలాతథా |! 
ని ళాంధ్యంతిమిరంహ ంతి పటలంచతురంజనమ్ | 

| తా, కలువపువ్వులు నె ంధవలవణ్యయు రక్త చందనము (తీఫలములు పినిని 
శే 

' 

'నిమ్మపండ్ల రసముతో మర్దించి అంజనము. వేసీన శేజీకటి తీమిరము కంటి పొరలు 

హరించు, 

అర్హచ ం(గోదయ ము... 

న్లో! కర్పూరంపటికంశంఖం చందనంవముధుశారిభా | మంజిస్థారజ 

సీద్వేచకకకంగా రికంనమమ్ ! సరై ఏన్సమంచతుత్గం చజంబీర 

రనమగ్ది మ్ | రా(క్యాంధ్యంతిమిరంక ండూం పటలంకాచ 

మేవచ। వరాం తేజాను తేప్రప్పం మూసేనై "కేన శామ్యకతి | 

అర్ధ చం[వోదయోనామ్నా నర్వ నే లేగుజాపహ: | 

తా. పచ్చకర్నూరము పటిక శంఖము చందనము యష్టి నుధుకయ గూడపాల 

మంజిష్టి పసవు్యమౌనిపసఫు చిల్లగింజ కౌవిరాయి యివిసమభాగములు వీనికన్నిటికి 

సమము కుషి జేసిన మెలుతు_ట్సీము యిటుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి నిమ్మపండ్లరస 

ముతో మర్హించి అంజనము చేనీన శేచీకటి తీమిరయ దురద రలు కౌచము వంటి 

రెప్పకొనయంచు జనించురోగము పువ్వులు మొనలగు సర్వనేతరోగములు 1 మాస 

ములోనారించ్చు (శుద్ధి జేసిన మెలుతుత్తేము మూజే గానులుయొత్తును శుద్ధి జేనీన కఫరి 

"తులము కుద్ది జేనిన పటిక 1 తులము 10 జీడిగింజలమనీ యిటుల వీని నెల్ల నిమ్మా 



న్మేతరోగనిదాన లతణ చికి త్సాదయ కి, 771 

పండ్లరస సముతో మర్శిం చి రాగితట్టలోనుం చి ఆవువెన్నగలిపి 'రాగిముంతీతొ మరల 

మర్దించి 28 దినములు కరాటమున నునిచి పీదప దానినిదీనీ మరలమర్లించి మరల 

కరాటమున తితీ దినములునిచి కన్నుల బెట్టి "నేత్రరోగములు మౌదకండ్లు దూల 

మొదలు తీమిగమాదలు పునీమాదలు నీరుగారుట దురదకామిల పసరుకామిల రేశీ 

కటి పటలములు శిరోచాతములు కపాలళూలలు కన్నులదరుట పకూఘాతరు శినో 

వాతము దుర్మాంసము కంటియెరుపు నిలువకండ్లు వీల్ల ములు అశ్సీష్యుందము హరించు) 

(౪ కాయకండ్రకు చికిత్స, 

| పనేైేకుతాళకంబును ర క్షమణిశిల |! పనసును మిరియంబు 

పటికశంఖ | గంధక సారంబుషె సై ంధవలనణంబు ! సమభాగము 

లుగూర్చిజంబుఫలము | సారంబుతోనూరి. నరవిగామర్దించి | 
కణికలుచేసియుగన్ను (వల | గంభంబుచీసియు ఘటీమొంపం 

గాగాయయ। కన్నులునుర్భాంనగతులుపౌరలు। గప్పనవియును 

నెటుంగసికన్నుగనను। నిశివరిసిసీరుగా రెడి న్మేతములును | గం 

టిఫ్రువ్వులుమూనుం (బిఖ్యాత ముగను | (పజలకెల్లను నాశకడ 
(పచుకముగను ॥ 

యణ 

భఘునతా(మ భన్గుంబు ౫రక కాయలుజీడి ! గింజలమసియును 

మంజులముగ॥ వెన్నతో హారి చితెనరాగిముంతమై. | దగమర్ల 

నము చేసిభరణియంోు | నకీరోగులకండ్ల ననురంగవై చిక! 

కామిళ్ళు రూదలుకండ్ల దూల |! మాదలుతిమెరంప్ర “మాదలు 

పుసిమాద 1దుర్భాంన శే చిక్కు మురదకండ్లు! న్మేత్రవాతంబులెరు 

వులున్నేతళూల | పక్షవాత శిరోవాత పనరుకామి లలుక 

పాలంపుశూల లత్యలఘునన్ని ! గండమాలలు మరిసూతి 

పుండ్ర డంగు | 

లు 

నేత్రరోగములకు నృపవల్లభ తే లము, 

14 [ మాధవనిదా నే] ఏరండమూలం తగరంశ తాహ్యో జీవంట 

శాన్నానహ సై ౦ంధనంచ | భృంగంనిడంగం మధుయమ్టీ కంచ 
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విశే స్టహధంకృృష్ణతిలన్యలె లమ్ | అజాపయ ్ళెలవిలు శితంచ 

చతుర్లుణంభృంగరనంచయు! క్షం | షడ్చిందవో నాసిక యోర్వి 

థేయాళ్ళీఘుంనిహన్యుశ్చి రసో వికారా౯ా | చ్యుతాంచశే 

వాళ్లా సలి తాంశ్చదం తా౯ దుర్గంధమూలాంశ్చ వ్య పాకరోతి | 

సుపర్శదృష్ట్ర(పతిమంచ చత్వుశ్ళిరోర్తినాశంచ కరోతిసవ్యుక్ ! 

తొ, ఆముదపు వేరు (గంథితగరము సదాప- మనుబాల గుంపరాజ్లోయ టం! 

భవలవణము గుంటనలగర వాయువిడంగములు యి మధుకము శొంఠి వీనిని సమళ్లి 

భాగములుగ చూర్దము జేసీ యంచు నల్ల ల్ల నువ్వులనూనె “్వుకపాలు శిలాజిత్తు నూనెవ' 

శీ గింతేలు సంటగలగరాకురస ము గలిపి చిక్క! తే లముకౌచి 6 బీంగువులును ' 

స్యయుజేయిం చిన శిరోరోగమును కీఘ్మయగ నశింపం జేయు, నుటియు రాలిపోయిన ; 

వెంట్రుకలు మరల మొలుచు నగిసీన వెం టుకణు నల్ల గనగు దంతమూలముల యందిలి 

దుర్హ ంభము హరించు, నే తరోగములుమౌాని గరుత్మంతునితొ" సమానమైన దృష్టీ 

గలుగు, తలనొస్పిహరించు, 

యస్బ్యాది_లె లము, 

న్లో యష్టుకుష్టముధూక-ంవో రకవరాగోపీవిడారీబలా | 

చమాచాంభోరుహాకంద కే సరనతంశీ తాంబు పాండూత్స లై ః | 

(శ్రీఖంజేనయు లై శృ తంతి లభవంధథా(త్రీగుళాచీజయా | 
ఛాగీ ముగ్ధ సమంశిరోనయనజాన్న స్యా తృమస్తాకాగదా౯ | 

తా, యప్టి ముధుకము చెంగల్వకోష్టు యిప్పపువ్వులు కచోరములు పిల్లి పీ 

గవాడపూల “నేల గమ్ముడుగడ్డ ముత్తవస్తులగము పెద్దముత్తీవ పులగము బూగుగబంక 

'తామరగడ్డలు శాౌమగగరులు (గ్రంధథితగరను కు వేరు తెల్ల క లువగడ్డ (శీగంధము 

చ్రనికికెపప్ప తిప్ప ఫ్రీగా కర కాయలు కీని సమభాగములుగ దీ చిక పాయు 

కాచి డానికి సమముగ మేకపాలు నూనె? నిపి చిక్క_గకాచి నస్యముజేయుంశిక 

'సర్వరోగములు కంటినొప్పి సర్వ నేత్రములు హరించు, (తిప్ప కీశాన గుంటగలగ 

రాకు దొండాో తులనీయకు -నేలతులనిణకూక్రు పాన్నగంటాకు అనువాని యొక్క 

సమును దినుసు కొక్క్కాకఖఫాగము నెయ్యి6 వ భాగము గలిపి చిక్కు_గ కోశ 

నస్యము జేయించిన చేతరోగములు హరించు.) 

| 
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నే తరోగములయందు పథ్యము; 

శ్లో! శాలితండులగోధూమముద్దసై ంథవగోమ్ఫుతమ్ | 
గోపయశ్చసి తా" మ ద్రంపథ్యంనచే త్ర దెన్డు లేమ ॥ 

తౌ, వరిబియ్యము గోధుమలు పెసలు సె ంధవలవణము ఆన్రనెయ్యి ఆవుపాలు 

పంచదార తేనె యివి ేతరోగములయందు పథ్యకరంబులు, 

చే త్రరోగములయం దపథ్యము, 

శ్లో! సర్వ శాకమధతుహ్యం చతుహ్యంశాకపం చకమ్ | జీవంతీవా స్తు 
మత్సా gi మేఘవాదఃపునర్న వా అచకుమ్యంభ వేచ్చాక 

మచతుష్యంసు రారథి | తథానై హెంగులవణంపిణ్యాకంవిష్ట 

మాషకమ్ | స్నానవా యామ తాసీయం 'తాంబూలం[కోధ 

ఆతపః | తేజో నిరీశ ణంజ్వాలామవ్షీరోగీవివర్జ యేత్ || 

“తౌ. మనుబాల చకవర్తిహూర పొన్నగంటికూర చిల్లీకార గలిజెరు అన నీ 
ర్ తప్ప తక్కిన యాకుగూరల సర్వమైన యాకుకూరలు కల్లు “పెరుగు యింగువ 

వుప్పు తెలికపిండి పిండివంట కములు స్నానము నీంచారము వుదకపానము తౌంబూ 

లము కోపము యెండ తేజస్సునుజాచుట అగ్నిజ్వాల పీనిని "నేతరోగము గలవారు 

నర్జింపవల యు, 

ఇతి (శీ నీలకంఠ చర ణారవింద తీర్థ (పసాద ఫారావారభోగవిహార పారీణ 
నిడిమామిడి భగిసత్సం|పచాయ కారాధ్య రామదేశిక శివ్య త్రము 

నమళ్ళీవాయ సత్నుత పవ్నిత కవితా బాతురీధురీణ వె ద్యజన 
శివోభూపణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామేయ 

(పణీత (శ్రీ బసవరాజీయే ఆఅంధతాత్పర్యసహి తే 
“నేతరోగ నిదాన తల్ల కణ తచ్చికిత్సాను 

సాన ప ధ్యాపథ్య లక్షణయు క్షం 

స_స్థదళ (సకరణమ్, 



శ్రీ ర స్తు. 
ఇనా: 

బనవంజీయము, 

ఆం|ధశతాత్సర్యము, 

—అ సూ దశ పకరణము, - 

న్లో! భూకేశం నర(భూ తేశం నాయకం సర్వనాయకమ్ | 

చేవందేవ మహాదేవం శంభుమూ ర్తి మహంభజే | 

శా, భూతైపత వీశాచాదులకు (ప్రభువు పృథివ్యాది పంచభూతములకు 
(సభువు నాయకుడు సర్వ పపంచమయనకు , నాయకుడు సర్వ దేవతలకు జీవుడు మహా 

ba పర మేళశ్వురుని చేను భ జిం చెద, 

న్లో! (రీనిలక' ంఠర వం శాబ్టి చం[దవూ బనవాహ్వయ: | 

నతయ్యూమి నృప రాజీయ మహాంచె వైద్య నిఖామణిమ్ | 

తా. నీలకంఠ వంశమనెడి &రళ సము దమునకు చందుడై బ నవరాజు యని 

ేరొ_నబడిన నేను వై గ్య గంథమయులలో కడు శేష్టంబైన జ[మవరాజీయమను నీ 

(గంథముయొక్క_ అస్లాదళ (పకరణమును వచిం ప్రచు న్నాడను, 

సైల్వరోగ నిదానము, 

వ్ష్లో॥ [మాధవనిడా నే అవ్యాయా మదివాన్వప్న కే మ్లాహోర 

సేవణాత్ 1 *న న్నేహె రృధురై ర్మాంమై స్టే వోవర్థతి 

నాన్యథా 1 మేద సావృత మార్ల త్యా త్పువ్యం త్వ న్వేన 
వ్ శాన అ సగ a= a అల ధాతవః | మేదస్తు చీయ తేయస్మా దశ _కృన్పర్వకర్శను | 

తా, సంచారము సేయకండుట పగలున్ని డించుట కకర పదార్థముల సీఏం 

చుట స్నేహయు క్తపదాగ్హ ముల గాని కేక జిళటగల పదార్గ యుల గాని లేక మధుకర 
7 0 

రసములగాని సేవించుట మిక్కు_టయుగ మాంసమును భుజించుట యీాకొరణముల 

శ మఘ స్ సన్ను నస 8 [వాం ఎర స్నేష్నహో "న్నేవో వివ లే చ 
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వలన మేదోరోగము జనించు, మజీయు మేవస్సుచే మారయ నడ్డగింపబడుటవలన 

యితర ఛాతున్రలు వృద్ధిం జెందకుండు దానం జేసీ సైల్యరోగ యుగ లవాడు సర్వకర్గ 

లయందు శ క్రండగు, (రసవాహినీ నీవోమొర్చములయందు మేవస్సు వాన్టపించి' అస్థి 

మొవలగు వానికి శుకమునకు పోషణను గలుగం జేయమండుటవలన మేదస్సు అధి 

క్ "ధిక ముగ వృద్ధి? చెంచు, ) 
8 సాల్యరా గ లవణము, 

న్లో! స్థూలత్యం తుందవృద్ధిశ్చ తుద శ్యానః (కమాద్భ వేణ్ | అతి 

స్వవోల్చ జార్ల్గంధ్యమల్ప(పాణోల్చ మైథునః। ఆహారఃవచ్యతే 
లఘు పునః కాంతుతీఫోజనమ్ | వి కారాశ్చశ్ను తెఘూోరాల౯ా 

'కాంచ్చి త్కాాల ప్యతి(క్ష మాల్ | అతిసౌల్య తృషామోహ 

రంవాథ భగందరమ్! (వణంకృచ )౨మేహాకుష్ద్షం కాసం 

శ్యాసంకరోతిచ | తత్ర మే వోనిల శ్లెష్ణునాశ నంసర్వ మిమ్య తే [' 
ఇ్యామాయవ కుళున్రా న్నం ముగా నైషన్స నుపాచశేత్ | 
మధూదకై స్పురాసాదై ర్లఘురూ మోప్టభోజనై:ః | కటుతిక్త 
కపాయాతి చింతా వాయామజాగరై ః | లంఘనై రుప 

వామై ర్యా ప్రైల్యగోగ నుపాచచేత్ | 

తౌ, శరీరము బలినీ కడుపు పెరిగి తు దశ్వాసమగలుగుట  మిక్కు టముగ 
చెనుటబట్టుట శరీర మొకింతకం పు వేసుట బలము తే గ్గుట మెధథునళ క్తి లేసండుట “కొంత్ 

కాలము గడచిన పీవప భయంకరయులగు కొన్నివాతాది వికారములు గలుగుట 

అతిస్థౌల్యముగలుగుట దప్పీ మోహము జ్వరము భగందరమ (వణములు మూత్ర 

కృచ్చిు మేహుయు కుస్టువు దను వుబ్బసముగలుగుట మేదోనోగమువలన మేనస్సు 

వాత శ్లేష్మ యులు మొవలగునని యన్నియు నశించుట యి లక్షణంబులు స్టాల్య 

రోగముల గలుగువని చెలియవలయు, దీనిని చామలవంటకమ్మ యవలు వులవయ 

న్నము పెసర పులగము పొనకము 'నురాపానము లఘువై రహూత్షక్టరమె యుష్ణముగ 

నుండు వంటకము కౌరమువొగరు చేదుగల [ద్రవ్యములు మిక్కు_టముగ జింతించుట 
వ్యాయామము జాగరణము లంఘన ము లేక ఉపవాసము అనువానివలన నుపచరింప 

వలయు, 

మేదోవృద్ధి లక్షణము, 

న్లో, తు(దశ్వాన తృపామోవా న్వవ్న[కథనసాదనైః | 
యు క్షు త్చేదడార్లం థై రల్పవొణోల్చ మైథునః॥! 
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తా మేదస్సు వృద్ధిం కంగు చుండ ఈం ద్రళశ్వాసము దప్పి మోపము అని 

అక స్యాత్తుగ శాాసము నకు (పతిబంధము లేక నిదించునపుడు జలముగ గురకలు 

విడుచుట శరీరమున బడలిక తుమ్ములు చెమట డౌర్ల ంథ్యము అల్ప్బళ కి అల్ప మైధు 

నము అనునవీ గలుగు, 

న్లో! మేదసు సర్యభూ తానా ముద చే వ్యన్టిమస్థితమ్ | 
0౧ లాలి ' థ స _ 

అత వవోదశే వృద్ధిః (పాయో మేదస్ఫినోభ వేత్ ॥ 

తా, మేదస్సు వి శేషముగ సర్వ పాణుల యొక్క_ యువరమధ్యుమునం నునుఅస్థు 

లయందునుండు దానివలన మేడస్సుగల పురుభుని కి విశేషముగనుదర ము వృద్ధిం జెందు, 

స్థూల లత్ణము, 

న్న 9 ప్ 

న్లో! 'మేవోవూంసాతి వృద్ధ త్వా చ్చలస్సగుదర _నృనః | 

అయథో పచయోత్సాహో నరోతి స్థూల ఉచ్యతే i 

తా, మేదస్సు మౌంసము మిక్కు_టము వృద్ధిం జెందుటవలన నరునియొక్క 
న్ఫెక్క్కు వుదరము_స్తన్యములు నడుచున పుడు దిగబడి కదలుట మునుపటివఠతె శరీర 

వృద్ధి వుక్సావహాము లేసండుట యీోలతణమయులుగలినిన న్థూలరోగ'మని డలియవల యు 

మేదోరోగా నాధ్యత్వము, 

న్లో! మేదస్యతీ వసంవృద్దే నహసై వా నిలాడయః | 
వికొరా౯ా దారుణా౯క్ళ త్వా నోశయంత్యాశు జీవితమ్ |! 

శా, 'మేదస్సుమిక్క_టము౫ వృద్ధిం జెంచుటవలన వాతా డిదోవణయులు దుష్టం 
బులై యకస్మాత్తుగ భయంకరవికారముల (ఆన గా (ప మేహ పిటి కొజ్వర భగందగ ' 
విదధి వాతరోగముల) గలుగ ం జేసీ త్మవముగ (పాణమల హరింపసం జేయు, 

చవ్యాది చూర్ణము. 

న్లో! [మాధవనిదా నే] సచవ్యజీరక వ్యోషహింగు సౌవర్చలానలాః | 
మధథునాన_క్షపః పీతా మేవోఘ్నా వహ్నిదీపనాః ॥ 
తౌ శెవ్యము జీలకజ్ఞ (తీకటుకములు యింగువ సౌవర్పల వణయు చితేయూ 

ము వీనిని చూ ముడ్ ల నిని చు సెముజెన్ తేనెతో సేవించిన స్థనుల్యము అగ్ని మొంన్వము హరించు, 
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(తికటుకాది చూర్ణ ము, 

న్లో (త్యూపణంకటుకం వ్ర బృహతీకంటకారి కా 

ఇాలిపర్టీ వృశ్నిషర్ట వారఠరాహీచ సువర్చలమ్ 

గ్వినిశాతి విషాహింగు య వానీజీర కద్యయమ్ | 

విశంగంహపుపా ధాన్యా సర్వం మేదోల్టితంజయేత్ | 

లౌ, (తీకటుకములు కటుకనోహిణి కొరుమునగ చిన్న ములక "పిద్దమలక 

కోలపొన్న నక్క_తోకపొన్న నేల తౌ టిగడ్డలు సౌవర్ప లవణము పసప్రుమానిప'సపు 

ఆలీవస యింగువ కొడిసెపాల జీలకజ్ఞ నల్ల జీలక జ్జ వాయువిడంగములు బోడతరము 

కొతీ మెర్లు వీనిని సమభాగములుగ దంచి చూర్లముజేనీ (దీనికి సమముగ లోహభస్మ 

మును గలిపీ 4 మాడలయెత్తును తేనెతో సేవించిన స్రాల్యరోగము హరించు, 

గుళూచ్యాది చూర్ల ము, 

జ్ న్లో! (అన్యశా_స్త్రే) గుళూచీ మభయాంముస్తా . మొదై0ఃకర్షం 
లిహేదను |! 

తౌ, తీప్పతీగా కరకౌా._యలు తుంగము స్తెలు వీనిని సమభాగములుగ చూర్ణ 

ముజేసీ (దీనికిసమముగ లోవాభస్మమును గలిపి కర్ష మెత్తును తేనెతో సేవించిన 
స్టఫల్య నోగము హరించు, 

న్లో! [మతాంతశే] మృతతా|మం కణాషై; దం మాషమా।తం గా ఫ్రం ల ( (5 
నియోూజయేత్ || 

శా, తామభస్మము. పిప్పళ్ళు, వీనిని తేనెతో మౌషమెత్తును సేవించిన 

వుల్యరోగ ము హరించు. స 
® 

జయ ంత్వాది వార్ష ము, 

శ్లో! (మకాంతశే] వత్సామలక చూన్ణేన జయంతీవా జయా 

" భయా; భత యేన్నాశ యేత్ళ్చెల్యంమద మేదోక్థి తా౯గదా౯ | 
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తా, కొడిసపాల వుసీరికిపప్పు తక్కొ_లి వీనిని గాని లేక తక్కలి కర 

కాయ అనునానినిగాని సమభాగ ములుగ దంచిచార్జ్మిము జేసి (వుదకముతో) శేవిం 
చిన స్థవుల్యరోగము వరించు, 

గుగ్గుల్యాది చూర్జము. 

న్లో! [బాహు] గుగ్గులు త్రిఫలాతూ హం. వహ్ని ముస్తావిడంగ 
కమ్ | తుల్యాంశంభ త యేక్కర్హ ౦ మేద న్లైస్ట్రమ దాత్యనుత్. | 

తా, శుద్ధి జేసిన మహిసాతీ. గుగ్రిలము (తిఫలములు త్రికటుకములు చిత్రమా 

లము తుంగము స్తెలు వాయువిడంగములు వీంనిసమభాగములుగ చూర్మముచేనీ కర్ష 

మెత్తును. (తేనెతో) సేవించిన మేదస్సు శ్రేవ్మనోగము మదాత్యయము హరించు, 
లీ య 

గంధక కల్పము, 

శ్లో [((గంథాంత శే] గంథకంమధుతే లంచ కర్షమాం లిషేం 

త్సదా i మేవోవాతకఫంహంతిమాసమా కేననంశయః || 

9 అన్ ల్ చి ఎనీ తా, శుద్ధి జేసిన గంధకమును యిప్పనూ "నెతో మర్దించి కర్న మెత్తును సేవిం 

చిన 1 మాసయులో స్థవుల్యకోగము వాతకఫకోగములు నిళశ్చయముగ వారించు, 

స్థూలాంతక రనము. 

, ॥ గ్ శ్లో! (పూజ్యపాదీయే) వంధ్యాకర్కోటకీకంద (దై ర్భృర్ది దిన 
(తయమ్ | హెళకంచ మృతం తా([మం ద్విగుంజం మధునా 

లిహేత్ | పి బే క్రైరోడకంచానుసౌల్యరోగంపనాశ యేత్ | 

తా, సద్ధి జేనిన తాళకము త్నొనముభస్మము వీనిని సమఖాగములుగ ఖల్వము 

లోనునిచి నొడ్డుకాకరగడ్డరసముతో లీ దినములు మర్చించి 2 గురిగింజల యెత్తుమా 
(తేలు జేసీ యంచొకదానిని లేనెళోభకీం చి వెంబడిగ వుష్పునీరును (దాగిన ప్రపుల్య 
రోము హరించు, 

| 

స్రాల్యరోగ హరోపాయములు, 

న్లో (శీమ చిం కావ్య వా మాద్య మై(ద్రజాగరణం (స్త్రియః | 

హంళ్యవళ్యమతిస్థైల్యం యవ శ్యామాకభోజనమ్ గ 
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తౌ, (శమ చింత మెైెధునము మౌర్ష గమనము "తేనె జాగరణయు య్ర్రీయవలు 

శ్యామవంటకము అనువాని జేవనవలన స్థూల రోగము హరించు, 

బడ బాగ్ని రనము. 

న్లో॥ శుద్ద సూతం మృతం కామం 'తాళంబోళసిమంనమమ్ | 

అర్క. రై ర్లినం మర్ష ్ యంమెడై ) శ్లేర్యాంద్విగుంజకమ్ | 
బడ బాగ్నిరసో నామస్థాల్వ బృందంసియ చృతి | 

థ్ జ 
పలంమె[ద్రపలంతోయ మనుపానంవి బేత్పదా || 

తా, రసభ స్మము తౌ మభస్మయు శుద్ధి దేసిన తాళకము రక్తభోళను వినిని 

సమ'భాగములుగ ఖల్వములోనుని చి జిల్లేకుపాలతో ] దినము మర్తించి 2 గరిగింజల 
యెత్తు మ్మా కలు జేసీ తేనెతో సేవిం-చిన వెంబడి 1 ౫ పల పమాణ యుదక ములో 

పల[పమౌణము "తేచెగలిపి (తౌగిన స్థవుల్యగోగము హరించు, 

రనభన్న యోగము, 

న్లో॥ రసభన్మవల్లు వూ[తంలీఢధ్యామధునా పబేదనుమో[ దమ్ । 

కోస్లాంబునాస మేతంత జ్ఞ ్పైల్యంమేద కృతంజయతి ॥ 

తా, వల్ల |పమాణ రసభస్మమును తేనెలోక లిపి నేవించి। వెంబడిగ సుఖోష్ట 

ముగనుండు నుదకనులో అేనెగలిపీ (తౌగిన స్థూల రోగము హారించు, 

(తిమూర్తి రనము, 

లో (ఆయు ర్వేచే] సూతంగంధమయో భన నమంనం యోద్య 

ఛావయీత్ | నిర్ణుండీపష గతో యేన ముసలీకందవారిణా! తతి 

స్పిద్ధమముంమా ప మా(త్రంరన మను త్తమమ్! లో([భతూ(చే 

ణచాళ్నీయాచ్చూ ర్ల ంమాపోన్ఫితంహితమ్ | నట్క_టు| త్రిఫలా 
పంచలవణా వబ్దుజంచతిత్ | మేదశోథాగ్ని నూంద్వాను 

వాత శ్లేష్ణుగదప్రణుత్' | 

* పలమన లి రూపాయలు యెత్తు, 



780 బనవరాజీయే - అష్టాదశ ప్రకరణే 

తొ, కుద్దిజేనీన రసము శుద్ది జేసిన గంథకము లోహభస్మము. వీనిని సమఖా౫' 

ములుగ ఖల్వములోనుని-చి వావనిలియాకు నేల తాటిగడ్డలు అనువానిరసములో (పతి 

దానిచే భావనజేసీ మాష మెత్తును మాషమెత్తు లాద్దుగచూర్షము తేనె అనువాని 

యనుపానమువోడ సేవించి పిదప (తీకటుకములు మోడి చెవ్యము -చ్న త్రేయాలము 

(తీఫలములు పంచలవణములు కావంచివిత్తులు అనువాని చూర్మ మును భశీంచిన 

మేదస్సు వాపు ఆగ్నిమాంద్యయు అనువాతము కఫకోగము వీనిని వారింపంజేయు, 

' మేహోరోగమునందు పథ్యము. 

న్లో! (ఆయు గ్వే దే] చింతాం[శ్రమంజూగరణం వ్య నాయం (ప్రోద్య ర 

నంలంఘనవాత పశ్చ్న | హస్త ట్ర మూనం భ )మణంవి శేకః 

(పచ్చర్త నంచాప్యథతర్పణం చ | పురాతనా_వె ఇవకోరదూష 

శ్యామాకసీవార (ప్రియంగుజూ ర్తాః | య వాఃకుళు తాశ్సణకా 
౬౯ యి 

మసూరాముద్రాస్తు వర్య స్తుమభూనిలాజాః | కటూనితిక్తాని 

కపాయ కానితి[కంసు రావింగళమత్స ్ట్స్వ దగ్ధానివా ర్వాకఫ 

లానిచాపిఫల[తేయంగుగ్గులుపాలనంచ. | కటు(త్రయంనర్ష ప 

ేలమేలామో రాణి సర్యాణ్యపిచాకు తె లక్ | పతో)క్ల నా 

శాగరుదీపనాని (పత_స్థనీరాణిశిలాజతూని | ఏతానినర్యాణి 

నిపే.వితాని మేనోగదంనత్భరమాకీ పంతి | 

శౌ, చింఠ శమ జాగరణము శ్రీ సంగము నలుగు బెట్టుకొనుట అంఘనము 

యెండ యేనుగు గుజ్జము మొదలగు వానినెక్సి సంచరించుట విరేచనము వాంతి 

ఈ తర్పణ క్రియ (పాత వెదురుబియ్యము అరికలు చామలు అను ధా న్యము నీవార థా నము 

కొజ్తిలు జొన్నలు యవలు వులవలు సెనగలు చిజు సెనగలు పెసలు కందులు 

'లేనెపేలాలు కౌరయు చేదు వగగయగలరసములు మజ్జిగ మద్యము పింగళ వర్లముగల 

ఏత్స్యములు చేయిం చినవంకౌయలు (తిఫలములు గుగ్గిలగు పాయసము (త్రికటుక 

మలు" తెల్లావరూనె యేలవలు సర్వకూరయుబు గచ్చనూనె ఆకకారలు అగరు లేపన 

ములు వోమము వువ్లోదక ము శిలాజిత్తు అనువాని సేవనవలన మేదోరోగము హరించు, 

శ తేర్పణమన-ర్భే ప్రికరమగు నౌషధములతో జకిత్సిం చుట, 
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మేవోరోగమునం దపథ్యము. 

క్ష్ స్నానంరసాయనం శాలీ౯ నోధూమా౯్ససుఖశీల తామ్ | 

థీ రేతువికృతించమా మాకా సౌహిత్యంస్వేదవానిచ | 
మత్స రిమాంసందివాని ద్రాం సుగంధాన్టుధు రాణిచ | 

అతిమా(తంతుపచితం ద్వి శేపాద్వమనకియామ్ | 
న్వభానస్థాత్వమన్విచ్చ౯ మేదస్వీపరివర్డ యేజ్ ॥ 

తౌ, స్నానము రసాయనము శాలిబియ్యాము నోధుమలుసుఖము పాలు వెజకు 

లన నుత్చ ప్తి బేయబడుపదార్థ ములు, వుద్దులు తృప్రికళ భతుణము శెమటదీసుట 

త్స సములు మాం'సములు పగటినిద సుగంధప దార్భ ములు మధురాన్నము చిమిడిన 

మన్నము వమనము వీనిని మేవోరోగముగలవారు వర్ణి ంపవల యూ, 

కార్భ ్ రమునం నుపచారము., 

న్లో॥ [(ఆయున్వే దే) కృ శానాంబృంహణం చేయం సర్వపానాన్న ₹ 

దజై * | ని(చాచై వదివారా[తే” ఛాగమాంసాశనం సదా | 

తౌ, కార్శ ్ యరోగమున హీతక రాన్న పౌ నాద్యాషథధముల వలన బృంసాణ 

(కీయను చేయించుటయేగాక రేయుంబవలు న్నిదించునటులం జేయవలయు, నుటి 

యు మేకమాంసము నెల్ల పుడు భుజింపంజేయవలయు, 

కృశత్వమునకు పూర్ణచంద్ర రసము. 

A మృతసూతాభలోహో రాం విలాజతువిళశంగకమ్ | 

తాప్యంమ్యోదంసమంసర్చి శేకీకృత్యవిమర్థ యేత్ | 
పూర్ణ చీం[దరసోనామ మామైకంభవమ్షుయేత్సడా | 

శాల్హులిప్రప్పచూర్హంతు మో్యద్రంకర్ష ౦లిహేదను | 

దుర్చలోబలమాప్నోతి మానై శీనయథాళశలీ ॥ 

తా. రసభస్మము ఆ భకభస్థుము లోవాభ స్మముకుద్ధి జేసీన శిలాజిత్తు వాయు 

విడంగ ములు కుద్ధి జేసిన స్వర్గమా కీకము తేన నెయ్యి వీనిని సమభాగములుగ' ఖల 

ములోనుని చీ మర్దించి మాష్మపమౌణము మొత్రలుజేని యంవొకచానిని కర్న (పమా 
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అము బూరుగ పువ్వు చూరములో తేనెగలిపి యీ యనుపానముతోడ్త 1 మా సము వరకు సేవింపు చుండిన కరీరడాగ్గ శ్రముగలిగి చంద్రునివలె వృద్దింజెందు 
౪ థు 

కార్భ వ్రపోటక రసము, 

న్లో [సిద్ధ ర సార్ల వే] రనభ నసృద్విధాగంధ ముభామవ్చ్యా గ వాంజ 

లైః.! తేనపీతవరాటాని పూర ముతాగ్థధటంకణమ్ . | అశ్వ 
గంధిపలై కంతు గవాంతీనై ౩ పిబేదను | కార్మ్యపోటమితి 
ఖ్యాతం దుర్చ లేబలడామికమ్ | . 

తొ, రసభస్మము ]1 భాగము గంధకము 9 భాగములు యీ రెంటిని ఖల్య 

ములోనునిచి ఆవుపంచితముతో మర్దించి పచ్చనిగవ్వలలోనుని చి చానిమె చెలిగార 

మును నూరిమె తీ పుటంబిడి సాంగశీతలమునదినీ యందొక గురిగింజయెత్తును వేపించి 

వెంబడిగ 1 పలము పెన్నేరుగడ్డ చూర్ణములో ఆవుపాలు గలిపి తాగిన కృశక్వమ 
జారిం-చి బలముగలుగు, 

న్లో! [మాధవనిడాచే] మునలీహయగంధాభ్యాం మాషైకంసిత 
యాయుతమ్ ; ఇభ క.యిత్యాపి బేచ్చాను వీ రాజ్యంశర్క 

a Se న ఇ రాయుతేమ్! పుస దంకృ శానాంతు దుర  లత్వేంనియచ్చృతి || 

. తా, నేలతాటిగడ్డ *పెన్నేరుగడ్డ పంచదార వీనిని సమభాగములుగ జేర్చి 

మాషపమాణమును పాలు చెయ్యి పంచదార అనువాని యనుపానముతోడ శవం 

చిన శరీరకృళత్వము హరించి పుష్టిగలుగు, 

శ్హా! (సింధూరమణిదర్చ్పణే] విష్ణుకాంతామూలకంతు. ఖ చేస్తు 
ప్రీ ంబలంభ'వేత్ [ (బ్రస్మాడండ్యాక్చపాదా(గం శీరంవీత్వా 

బల[పదమ్ ॥ . 

తా, పిడికెడు లిమ్లు కాంతఫు వేరును శి సేరు ఆవుపాలతోనూరి సీందూరము 
గలిపి సేవించినను లేక (బహ్మడండి వేరును. ఆవుపాలతోనూరి నీందూరము గలిపి 

చేవించినే కృళత్వము హరించి బలముగలుగు, 

కృశత్వరోగము గలవారికి ఉద్య _ర్హనము, 

శో ([రసరత్నా క శే] రనంగంభం నమంశుద్ధం విషు కాంతా 
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ఉ 9 శ్ర జో న (దనై ల్లి నమ్! అలకాగ _సిజ్ఞదావై గ్ర _న్తన్యేనవిమర్ష యీత్ ! 

మధ్యాజ్యయవసంయు క 'మేతదుద్వ _రృనంహితమ్ | కార్శ ఫ్రం 

జయతిపణ్మానా శ్రపనా న్లేద సంతేథా! i 
క్ 

శా. రసము గంధకము వీనిని శుద్ధి జేసి సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి 

విమ కౌంతరసముతో 1 దినమువర్శించి పిదస లత్తుకకపాయము. ఆగనిరసయు చను 

చాలు అనువానితో మర్షించి తేనె నెయ్యి కొడిసెపాల గలిపి 6 మాసములు శరీర 

మునకు లేపనము శేయు చుండిన కృశత్యము స్టైల్యరోనము వాకించు, 

ఉద్వ _రనము, 

శో భూ తాంకుశన్యమూలంతు కృష్ణ గోమూూ।త్ర పేషితమ్ | 

అంగేహషూద్య ర్త నంసిత్యం వృద్ధి వుని బలంభ చేత్ | 

తా, భూతాంకుళపువేగును నల్లావు పం చికముతోనూరి పతిదినము శరీరమున 

"లేపనము శేయుచుండిన కృశత్వముహరిం చి వృద్ది పుష్టి బలముగలుగు, 
ఆధి “టు 

మడాత్వేయ నిదానము, 

శ్లో! [అయున్వేదే] యేవిషస్యగుణాకపోక్రా స్తేపిమధ్యేప్రతిష్టి తాః | 
తేనమిథ్యోపయు! కేన భవత్యుగోమదాత్యయః | 

కింతుమద్యంస్వ భా వేన యై వాన్నం తథాస 5 తమ్ | 

అయు_క్రియు క్షంరోగాయయు_క్లియు _క్షంయథామృతమ్ ' 
(| 

శా, విషయమునకు జెప్పంబడిన 10 సణములు మద్యమునందుండం అట్టనసటం 

జేని విఫవిపోనముగ పానము చేయుటవలన నుగ మైన మదాత్యయరోగ ముజనించు. 

మతీయు మద్యము స్వభఫాౌవమువల్ల నన్నమాతో దుల్యంబై యుండు ,ఐనను విధికాప 

ముగ పానము సేయుటవలన రోగముజనించు విధివూర్వకముగ షానముజేనిన నన్న 

మువలె నమృత తుల్యంబగు ఎట్లనలాగళ్లో ॥ ప్రాణాః పాణభృ శామన్నం తదయు 

కాని హంత్యనూళా విషం[పాణహారం' తచ్చయు _క్రియు క్షం రపానునమి” అనగా 

సర్వప్రాణుల యొక్క (పాణమన్నాాశయం బై యుండుటచే నన్న మే [సాణస్వరూా 

పంబు ఐనను దానిని (పమా తాతీఠ య? భుజించిన (పాణముల నశింపంజేయు 

మలేయు విషయ సగాపాణమును వారింపంజేయు ఐనను వానిని యథాశ్యాన్ర్మముగ 
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సేవించిన యాది రసాయనతుల్యం బే శరీరభారణమును సేయుచుండుననుట, దానికీ 

(పమాణం బెద్దియనిన, “న్లో! విధాాచూతయాకాలే హీతె గనెషర్యథాబలమ్ | 

(పహృషోయః పీబేన్మడ్యంత స్య స్వాదమృతే ంయ ధా | స్ని గె స్స్పదనెన్న ర్మాం నెళ్చ 

భ క్వేళ్చ సహ సేవితమ్ |భ వేదాయుః పక రాయబలాయూపచయాయ.చ॥””యథ్ రక్త 

విధిగ (పదమాణానుగుణ్యముగ యిధాకాలమునందు గాని "బేక శరీర పకృతి కనుగుణ్య 

ముగ ని సేవింపబడిన యాను ము బలములుగలుగం జేయు, ఇతె ఆంగున చీ స్నీగమె 
a ఇ అటి పుం 

(పకృతి కనుగణ్యమెయుండు ఆన్నమాంస భక్ష్యుయు_క్షమగ గాని శీవింపబడిన 

రి నం వ రె సై వూ చేయు, మద్యముమృత తుల్యం బె నంతోషమును అయుర్వద్భృన్టినిబలము నువృద్ధి నిగలుగ ౦ జ 

న్లో కామ్యతామనన స్తుషి సేదొవికమమేవచ | 

విధివ కెవ్యనూ నేతు మ జ్యేసంతిహి తాగుణాః I 

తా, మద్యమున్ను విధివూర్వకముగ సేవించిన సౌందర్యను మనస్సంతోషము 

వృత్సావాము పర్మాక్రమము వీనిస్ గలుగంజేయు, (ఆహారమును వర్జించి యెల్ల పుడు 
మద్యమును పొనము చేయుచుండుటవలన పలువిధవికారములు జనించి శరీరమును 

నశింపం జేయు. 

వాతమ దాత్యయ లతణము, 

న్లో! హి క్కా శాషనశిర కంప పార్శ్వ్యళూల(ప్రజాగ రై ః | 

వి ద్యాదృ హు(పలాపన్య వాత (ప్రాయంమదాత్యయమ || 

లౌ, ఎక్కిళ్ళు శ్వాసము తీలవణుకు పార్శ్వశూల ని దాభ గను కడు 

(పలాపము అనునిలతుణంబులు గలిగిన వాతామ దాత్యమని చలియవల యు, 

శి 

పి_త్హ మదాత్వేయ లతణము, 

క్ వవ్ ఇంతటి ॥ ం న్దో॥ తృష్టాదాహజ్వర స్వేద మోహాతీసారవి(భె మైః | 

విద్యాస్థ రితవర్ల న్య క్స్ _త్త్మ[పాయంమ దాత్యయమ్ i 

లె, దప్పితాపము దాహము జ్వరము చెమట మోహము ఆతిసారము (భమ 

"రీరమున కాకుపసపువగ్గయు అను నీ లతీణంబులు గలిగిన పీ_ర్థేమదాత్యయమని 

తెలియవల యు, 
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క ఫమ దాత్యయ లక్షణము, 

న్లో॥ ఛర్ష రో చకహృల్థాన తందా స్తైమిత్యగ "ర బై 8 | 

ఏ ద్యాచ్భితపరీతస్య కఫపా/యంమదాత్యయమ్ «ll 

తా, వాంటి అరుచి జొలుగారుట తంత _స్తస్ధత్వము జడత్వెము శీత పా 

బల్యము ఆను నీ లక్షణంబులు గలిగిన క ఫమ దాత్యయమని తెలియనలయు, 

(తివోవజ మదాత్యేయ లయణము, 

Cn 
వో శ్రైయ(స్ర్రీనోపజ? శాప్ నర్వలిం గ్రైర్జ్హు దాత్యయః | 

తౌ, వాత పి త్ల నష్ట మదాత్యయ లవృణములం గలది (తీదోవమదాత్య 

యమని జలి వలయు, 

అసాధ్య మడాత్యయ. లక్ష ణము, 

న్లో! హీనో త్ర రౌష్టమతిళితమమందదాహాం పజల (పభాస్యమతి 

పానహతంత్య కేత్తు | జిహాోష్టదంత మసితంత్వధనాపినిలం 

సీ తేచయన్యనయ నేరుధిర (ప్రభేవా I 

తా, పెపెదవి యొకింతన్య్యూనమె _వేలాడుచుండుట శరీరము యొక్క వెలపటి 

భాగము చల్లగ లోభాగము తాపయు క్రముగనుండుట ముఖముపై పె నూనెబూనీనటుల 

మినమినలాడు చుండుట యోాలఈణయఘలం గల మద్యపానరోగిని నాలుక "పెదవి దంత 

ములు నల్లగ "లేక సీల వర్ణ ముగనుండుట "నేత్రములు పచ్చగ లేక రక్ష ఇర్చ్భ ముగ నుం 

కుట యీర్టితణములుగల మద్యపా నరోగిని వైద్యుడు వర్షి ౦పవల యు, 

న్లో! హి కా_బ్యరౌవమధు వేపధుపార్శళూలాః కానభ మావ 

పిచ పానహతంత్య జేత్లు || 

తా, ఎక్కిళ్ళు జ్వరము వాంతి వణుకు పౌర్ళ పకూల దగ్గు (భ్రమ మొదలగు 

రుషదవములు మిక్కు_టముగ మద్యపానము శేయువానికి జనించిన వానిం జంపు 

నో [నూధవనిదా శే] మదాత్యయ శ్చాతిమిదః త త్రమద్యం(ప్రణా 

పయెత్ | వ్యోషా సౌవర్చలో పేతంన క్తుఖి ర్యానమాయుతమ్ I 
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శా, మద్యపానమువలన గడుమడము గలిగిన మచాత్యంక మనంబడు, దాని 

యందు (తీకటుకములు సౌవర్చల వణము ఆఅనువాని యయు_క్ష యుగ గాని చే లవీండి యు 

కమ్మగ గాని మద్య మును సానము జేయించవలయు, 
నాల! 

న్లో మడాత్యయ నింబసీరం సి తాయు కంచ జాపయీత్ ॥ 

శా, వేపాకురసములో పంచణారగ'లివీ శేవిం చిన మదాత్యయము హరించు, 

హతమదాత్యయ మునకు సౌవర్చలాది చయూగము, 

న్లో మద్యం సౌవర్బలవ్యోవ యు క్తంకించి జ్ఞలాస్వితమ్ | 

జీర్ణ మద్యాయ దాతవ్యం వాతసానా త్య్వ్యయాపహమ్ || 

తా, మద్యము మై ంధవలభణము (లికటుకములు అను వాని చేకము జేసి యందొ 
కింత యుదకముగ లిపి మద్యపానజీక్షానంతరము (తౌగివ వాతమదాత్యయము హరిం చు 

సూక్త శృంగ్యాది "యాగము, 

శ్లో! సూక్త సౌనర్చల శృంగీ (త్ర్యూవణార్డ)కదీపకై ౩ | 
మద్యం పీత్యాజయత్యు గం పననోత్గం మదాత్యయమ్ | 

తౌ, కలి సె ంఢవల వణమయు కర్కాటక శృంగి (తీకటుక్షములు అల్లము వోను 

ము అనువాని చూర్లయనకు సమముగ మద్యయగ లిపి (తాగిన భయంకరమెన వాః 

పౌ నాన్యయనును వహారింపంచేయు, 

తు[ధామలకాది యోగము, 

క్ల! తుద్రామలక ఖర్లూర పరూవక పీామంవి బేల్ | 

సితా విసి[శ్రితం ఫీతం పానాత్యయ వికారనుత్ ॥ 

శౌ, నేలయునసీరిక ఖర్జూరము * ఫలాసాపండ్లు పచ్చకర్చూరము పంచ 

దార అనువానిని ేకముజేసీ మవ్యములోగ లిపి తాగిన పీత్తేపావాత్యయవికారమును 

హారింపం జేయు, 

క్ల ఫమడాత్య యెాపచార ము. 

న్లో పానాత్యయే కఫో న్టేతు వమనాయ (ప్రదాపయేత్ | 
యభాబలం లంఘనంచ చీపసీ యావభఛానిచ ॥ 

* ఇదే “పీరీతపండనియు వెప,ంబడు, ప్ప 
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తౌ, కఫమువలన జనించిన పా నాత్యయమున వమనము శ_క్షరుగుణ్యయుగో 

లంఘనము అగ్ని దీ పీక రౌషధ సేవనము ఆనువానిని జేయించవలయును, 

నన్ని పాత మ దాత్య యోపణారము. 

న్లో సర్వే నర్వ మే వేదం (ప్రయో క్రవ్యం చికిత్సతమ్! 

తా, (తీదోపషమువలన జనించిన మదాత్యయమున చె జెప్పబడిన సర్వచికి 

తులం జేయవల యు, | 

శ్లో! మథితం గోదధినహితం తెలం కర్పూరనంమి[శ్రమ్ | 

ఆస్వాద్య కీతమూశు తమపయతి పానాత్యయం రోగమ్ ! 

శా, ఆవుపెజుగు నూనె వీని నేకముజేని బాగుగజిలికి అందు కర్పూగము 

(లిపి నస్యపాన ములు జేయించిన పానాత్య చుకోగము తక్షణయున హరించు, 

శో మద్యంపీ తాయదివాతేల్థ ఇ మేవ లేహ్యాశర్క_ రాన తా 

మదయతి నజాతునుద్యం మనాగవి వథితవిర్యముపి | 

తా, మద్యపా నానంతరము పంచదార నెయ్యి పీ9ి చేకముచేనసీ భాశీంచిన 

)లిపంబెన మద్యము సంగా వీగ్యని హీనం బగు | 
అ కా 

మదాత్యయమునందు పథ్యము, 

శ్లో (మాధవనిచా నే] నంశోధనంనంయమనం న్యపనంలంఘనం 

భీమః | సంవత్సర నముత్పన్నా శాలయస్థప్టి కాయ వాః | 

ముద్గాశ్నమాషగోభామాలావతి త్తిరకాదయః | వేనవాగో 

విచి(కాన్నం హృద్యంమద్యం పయస్పి తా | తేండులీయేం 

పటోలంచ నూతులుంగం పహాసకమ్ | ఖస్ణూూరందా శేరు) 

థా|తీ నారిశేళంచనో ననీ | నర్పిఃవురాణంకర్పూరం (వతీరం 
వ్లినోనిలః | ధార్మాగహం చం[దపాదా మయో మిత్ర 

సంగమః | శొమాంబరం (కియా శ్లేపో గీతం వ్యా(త్రేముద్ధ 

తమ్ | శీతాంబు చందనంస్నానం సేవ్య మేతన్ఫృ దాత్య యే i 

తా, బిలేచనము' రతిబంధము నిద లంఘనము సంచారము ] సంవత్సరము 

గ వాత వచ్హు 60 నినములకుఫలిం చెడు యవ ధోన్యము పెసలు వుర్దులు ధోధుకులు 
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లావుకపిట్రమౌం'సము తీ ల్తీకపకీ మొదలగువాని నొంసములు వేసవారము కిచ్చిడి 

(పయకరమెన మద్యము పాలు పంచచార చిజ్లిటూర పొట్లకాయ మాదీఫలము ఫలా* 

సాపండ్లు ఖర్జూరము దానిమ్మపండ్లు వుసిరికపండ-' ెంకౌయ (దాతుపండు (ప్రాత 

నెయ్యి "కర్నూరము నదితీరము చల్ల -గాలి జలమందిరేము చం(దకిరణములు ముణిహోార 

ములు మితసమాగమము పట్టువ్యన్ర్రృ యులు (పీయాలింగనము సం గీతము వాద్యను: లు 

కీతోదకము చందనము స్నానము అనునవి మదాత్యయరోగమున హీతకరంబులు, 

మదాత్యయమునం దపథ్యము. 

శ్లో॥ . శేందోంజనంధూమ పానం నావనందంతఘర్ష ణమ్' | 

'తాంబూలంచాపవ్య పథ్యం న్యాన్ఫదాత్యయవి కారిణామ్ | 

తా. చెమటదీసుట అంజనము ధూవపానము నస్యము దంతధావనము తాం 

బూలము అనునవి మదాత్యయమునం దపథ్యకరంబులు, 

నాసారోగ నిదానము, 

| [ఆయుర్వే దే] ఆనహా హ్యా తేయన్య విశుష్య లేచ (పక్షి ద్య తే 

ధూప్యతివై వనాసా | నవే _త్తియోగంధర సాంశ్చజంతుక్టుష్టం 

వ్యవస్యేత్సతు పీనసేన | తంచానిల'శ్లేవ పష భవం వికారం 
(బూయాత్స్సతిశ్యాయ సమానలింగమ్ | 

తా, ముక్కడచికొనుట యొండుట ముక్కులో సీరుగారుట పొగ వెడలు 

నటుల సంతౌపము గలుగుట గంధరనసము చెలియకుండుట యీ లతణములు గలదె 

వీనసమని చెలియవలయు, ఈ వాత శేష పష్ముజవి కరము (పతీళ్వ్యాయ తుల్య లత్నుణ 

యు _క్షంచెయుండు, 

నో నశ్వేష కశేప్వాణా ని? నివాతాగారనోభ వేత్ | 

నిరసో భ్యంజనై స్ప్వేరై ర్ననై సర్హందోప్ట? దనైః | 

వమనై ర్ధృృతపానై శృ యథావోష ముపాచశేత్ | 

CE సర్వపీనసరోగముల నుందు తొలుత వాతవిహీన నస్థలము మస్ట కాభ్యం 

జనము శ్వేడకర్శు నసకయు మంవోన్ష భో జనము వమనము ఫఘృుత పానము అనువానిచే 

దొషానుగుణ్యమ్లుగి నుపవరింపవల మరయు, 
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నర్వ పీననములకు చికిత్స, 

నక్వేమ సర్వ కాలం వీనన రోగేవు జాతమా తేషు 

మరిచంగుకేన దధ్నా భుంజీతదా నుఖంలభతే | | 

తా. 'సర్వపీనసములయందు పెటుగులో మిరియాలుపొడి "జెల్ల యుగలిపి యెల్ల 

పుడు ఛివింపు చుండిన 'సర్వపీన సములు వారించి సుఖముగలు గు, 

గుడాది యాగము, 

న్లో! గుడమరిచవిమి[శ్రం పీతమాశుప్రకామం హరతిదధినరాణాం 

పీనసందుర్ని వారమ్ | యదితుసఘృతమన్నం శయ గోధూమ 

చూూగ్జెః కృతముపవార లేసా తత్కుతో స్యావకాళః | 
ర 

ఆతా, "బెల్లము మిరియాల చూరగ్తము విని నొకటిగ జేర్చి "పెజటుగసలోగలిపి (తౌ 

1న దుర్నివారమెన ధీనొసమును శ్రీ ఘయుగ పారింపం జేయు. మటియు తేఢాతోనాడి 

ముండు గోధుమచూర్గాన్న యును భుజించిన పీనసము హరించు, 

చేల్ల గోధూమ యోగము, 

శో॥ వేల్లగోధూమ భోజీచ ని|ద్రాకాలేచ శీతలమ్ | 
జలం వీబతియోరోగీ పీనసా న్ముచ్య లేనరః | 

తా. మిరియాలపొడిని నోధుమొన్నమును భక్నీంచి శయనించున పుడు శీతో 

వకమును (తౌగిన క్నసము పారిం ము, 

పూతినన్య లతుణము, 

న్లో దో మైరిడ్వస్లై ర్లళ తాలుమూ లే నంమూర్భితో యస్యగమిర 

ఇస్తు | నిశేతి పూతిర్ముఖనాసి కాభ్య్యాం తేంపూతినన్యం[ప్రవ 

దంతిరోగమ్! 

తా. గొంతు లోదౌడ అనువాన్తి మధ్యమున దుష్ట్ర మైన వీత్తరక్తొది దోషము 

లతో చాతము మిశమమె నోరు ముక్కు అనువానియందు దుర్దంధముగ బై లువెడ 

లిన పూతినస్య మనం బడు, 
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వ్యాఘీ? తైలము 

వ్యాఘ్రదంతివచాశి(గుసుర సావ్యోష సై ంధవై 8 | 
సిదం తె లంనసివీ, _పంపూతినాసాగ దాపహక్ | యు ౧ 

శ్లో] వా 

తా చేలములక దంతివేరు వస మునగ సన్న రాస్నయు (తీకటుకములు సి ౦ 

ధవలవణము ఆమవాని కల్కు_ములోగాని లేక కపాముయులో గాని తెలము గలిషీ 

క్వముజేసీ నస్యము జేయిం చిన వూతినాసారోగమయు వారించు, 

వ్ (గు హె లము, 
య 

న్లో ని గుసింహీాని కుంభానాం వీజై స్ప వో్యోష ఫై ంధవై ః | 

బల్వవ్మత్ర ర సేసిద్దం తై లంస్యా త్పూతినన్యనుత్ | 

తౌ, మునగనిత్తులు నేలములకవిత్తులు నాగదంతివిత్తులు (లీక టుకతులు 

సె ంథవలవణము మౌ రేడాకోలరగము వీనిలో -తె లముబోనీ పాకముజేనీ నస్యయు 

జేయిం-చిన వూ తీనాసాగోగమయు హరించు, 

నాసాపాక లవత.ణము, 

న్లో॥ ఘా ణా పంపితే తవురూంపి. క ర్యాద్యస్టి న్వికా "రేబలవాంశ్చ 

పాక ః|తన్నాసికాపాకనుతివ్యవ స్యేద్వి శ్లేదకోధావథవాపియ త్ర | 

తౌ. నానీకము నాశ్రయిం చియుండు పీ త్రయము దుష్టంబగుటవలన నానీక 

ములో 1వణము జనించి లోనపండి చీయుచే దడినీ దుర్తంధముగ (సావముగలిగిన 

నానికెసాకమనంబడు, 

నక్ష కాది ఘృతము. 

SA శస్టార్టనోదుంబరవత్స కానాంత్యచాక పాయొః పరిథావనేన |! 

కమాయక ల లై ్కారవిచేభి నేవ సిద్ధంమృుతంఘా)ణ విపాకనాళి || 

తా, సర గ రసము మ్ధి అస్త కొ డి"సె ఆఅనునాని పట్టలను క సాయము కొెె చి 

దానిచే నాసా వణయను నడ్కుగుటయే గాక ఎసిదవ్యముల యొక _ పట్టల కపాయ 

ములో గాని లేక కల్క_ములో గాని ఘృతముగలిపి పాకముబజేసీ (శౌగిన నాసా 

పొాకముహారించు, 

వో్యోహాది నటికములు, 

న్లో! వ్యోపాచి|త్రక తాళ్టీన తి త్రిడీ వాన్లు నేతనమ్ | సచవ్యాజూజి 
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తుల్యాంక మేలాత్వక్పత్రపాదికమ్ | వోపాదికమిదంచూర్ణ 9 

ప్రరాణగుడమిశితం। పీననశ్యాన కానఘ్నంరు చిన్వర కరంపరమ్॥ 

శా, (త్రీకటుకములు చితమాలము తాలి సెప తీ చిం ఫుల్ల (పబ్బలి చెవ్యము 

జీలకజ్ఞ యివి దినుసు కొకొ_క భాగయు యేలకులు లవంగ పట్ట అవంగప(తి యివి 

దినుసుకు శే భాగము యిటుల వీవినెల చూర్ణము జేసీ (పాత బెల్లములోగలిపి యుం 

టలు జేనీ భకీంచిన పడి-సెము వుబ్బసము దగ్గు వీనిని హారింపంజేనీ నోటికి రుచిని 

గలుగం జేయు. 

పాఠాది బే లము, 

న్లో॥ పాఠాద్వి రజనీ మూర్యా పిప్పలీ జాలిపల్ల వై ® | 

ఏభిశ్చ తె తలం సింసిద్ధం నస్యతః కీరనాపకామ్ || 

తా, ఆగరుకొంఠి లేక విషబొస్ట పసపు (మానిపసపు 'ాగ వేరు పప్పలి 

వీని కపాయములో జాజియాకురసమును _తెలమును గలిపీ చిక్కగకాచి నస్యము 

జేయించిన పీనసము వారించు, 

పూయర క్ర లమ్ణము, 

న్లో! దోసె మైర్వదస్సె రథవాపిజంతో ర్లలాట దే శేభివాతన్య కె స్పెః | 
నాసా వేతగ్పూయ మనృ గ్విమి[శం తంపూయర క్ట కంపవ 

దన్సి రోగమ్ / 

శా, వాతాదిదోషములు దుష్టంబులగుట చేనేని లేక నుదుటియందు బెబ్బ 

తగులుట చేనేని యక్కు.నందు చీయ ర_క్టయ (సవించిన పూయర క్త మనంబడు, 

క్లో! పూయా_న్త్రేర కవి త్తృఘ్నూః కపాయా నావనానిచ | 
పాకదాసాోది రోగేషు శీతలే హదికాక్రియాః 1 

తా చీయుర క్షయము (సవించెడి నాపాసో[మున రక్తపిత్తళార కహాయములు 

నస్యములు మొదలగు వానితో ఎికిత్సీంపవలయు మజియు దానియందు పాకదాహో 

దులు గలిగియుండిన కీతకర లేపనము సేకము "మొవల'సవానివో బికీత్సింపవలయు, 

శ్లో! భృంగంలనంగమధుకం చకోష్టంననాగరంగోఘృత మి(శ్రితం 
చ | వడి డ్చిందనాసాస్థిగతం చపీనసంశికోగతంకోగశతంనిహంతి | 
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తా, గుంటగలగర లవంగముబు యష్రిమధుకము చెంగల్వకోష్టా కొంరి అను 

వాని కపషాయములో అవు నెయ్యిగలిపి పక్వము జేసీ యందు 6 బిందువులను నస్యము 

జీయించిన నాసానీగత పీనసము శిరోవోగము మొదలగు సర్వగోగములు పారించు, 
థి 

శువథు లక్షణము, 

అయయ ల జో. 9 శ్లో! ఘాణా్రి తే మర్హణినం(ప్రదుక్ట్రో యస్యానిలోనాసిక యాని 

శేతి | కఫానుయాతో బహుశోతిశ బ్దం తండోగ మాహుః 

వ విధిజూః || శ్షవథుం ధిజ్జాః 

తా, నానీకము న్యాశయిం చియుండు శృం గాటకమను మర్శస్థా నమునందు 

వాతము దుస్ట్రం'బై కభముతోగ లనీ గొప్పళబ్దమును సేయుచు నానీకమువలన బైలు 

వెడలిన * శవథు యనంబడు, 

శుంశ్వాది ఘృతము, 

న్లో! భుంకఠీకుష్టు క ణాబిల్వ (దామోకల్క కపషూయవల్ | 

తకెలంప కకక న లే లంపక్య మథాజ్యంవా నస్యా నే వధునాశ మ్ ॥ 

కా, కొంకి చంగల్వకోష్షు పిప్పళ్ళు మాశేడు [చాక అనువాని కల్క_ 

ములో గాని లేక కపషూాయములో గాని నూనిలేక నెయ్యి లివి పక్వము జేసి నస్యము 

జేయించిన తవధు నశించు. 

ఆగంతుక తవథుు లకుణము. 

న్లో తీక్షోపషయోగాదతి జిఘ)తో వా భావాన_టూానర్క_నరీకు 

గాదా | నసూ(కతొది భిర్యా తరుణాస్థి మర్శణ్యుష్థాటి తేన్యః 

తువథుర్ని "శీలి ॥ 

తౌ, ఆవాలు మొదలగు తీక్ల పదార్గయల సేవించుటచేచేని లేక 1 కౌరము 

గల పదార్థముల పీల్చుటచే నేని లేక నూర్యువిజాచుటచే నేని లేక నాసీకములో వర్తి 
నునుచుటచే నేని తరుణాస్ట్రమర్మము (ఆన౫గా ఫణామర్మ్శము) చలితం బే ఆగంతుక తవ 

ధును గలుగం జేయు. మలీయు ఆగంతుక దోపజక్నవధులు 2 ను సమొనంబులు; 

శ తవథు వన--- తుమ్ము, 

+ కారమన- వొంక పస పిప్పలి మొదలగునవి, 
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థి ? నె 

య )ంశ థు లక్షణము; 

న్లో (పభ శ్య లే నాసిక యాహియస్య సాం(దో విదగి లవణ; 

కఫశ్చ (పాగ్బంచితో మూర్గనిసూర్యతే, పే తంభ )ంశథుం 

వ్యాధిముదాహార్శంతి I 

తా, పూర్వము శీరము నందు సం చితంబై యుండు కఫము సూర్య తాపము 

వలన (దవిం చి గట్టిగ రక్తొధిక పీత వర్ణ యుగ వుష్పగ నానీ కారంధమువలన నధిక 

ముగ వెడలిన భంశథు వనంబడు, 

దీ_ప్పనాసా లత,ణము, 

క్లో! ఘా9ిణే భృశందాహ సమన్వితేతు వినిన్సశే ధ్ధూమఖ వేహ 
వాయుః | నాసా[పదీ పె వచయన్యజంతో ర్యాాధింతుతం 

దీ ప్త్రముదాహరంతి || 
ళ్ 

తా, చానీకము కడుతాపయు క్షమె యుండు వాతము పొగవలె మైలువెడ 

లుచు నానికమునకు (బెడీ_పీని గలుగం జేయు చుండిన దీ ప్ర గాసారోగమనంబడు, 

న్లో నస్యంహితం నింబర సాంజనాభ్యాం దీ ప్తేశిరస్పే పదన మ 

శ _న్రమ్ | నస్వేకృ'తే వ్నీరజలాపసేకా౯ా శంనంతి భుంజీతచ 

ముద్దయూ షె 8 || 

తా, వేసరసము రసాంజనము అనువానియొక్క. నస్యమును కుంఖీ శాకముల 

వలన నొకింత న్వేదమును న స్యానంతరము పాలను సీరును జేర్చి శీదచనమును జేయిం చు 

టయేగాక ెసరకట్టును పథ్యమునందొసంగిన దీ_ప్ర నాసారోగమునుహరింపం చేయు* 

(పతీనావా లక్షణము, 

నో ఉచ్చా §న మార్లంతు కఫన్పవాతో రుంఛ్యాత్స )తీనాహ 

ముదాపహాే _త్తేమ్ || 

తా, వాతసహిత కఫము వుచ్చా్వాసమౌర్షము నడ్డగించుటవలన నాని కారం . 

(థముల శ్వాసము బాస (బవ_ర్జింపకుండిన (పతీనావా మనంబడుు 
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(పతీనాహ చికిత్స, 

శో నాసావనా హేక_ర్హప్యం పానంగ వ్యన్యనర్పిహః || 

తౌ ఆవు నెయ్యిని పానము జేయిం చిన (పతీ నావాయు హరించు, 

నాసా[సావ లతణము. . 

శ్లో! హ్రాణాడ్ధనః పికసితన్తనుర్వా దోవన్ప్ర వేత్సా)వము దా 
హరే శ్తమ్ ॥ 

శౌ, నానీకమువలన గట్టిగ పసపువర్షముగ లేక తెల్లగ తేటగకభముసవిం 

నాసాస్తావ చికత్స, 

న్లో! నాసాస్వా వేఘా్రిణయో కస్చూరయు_క్తం నాడ్యా దేయంచావ 
వీణాశ్చపథ్యాః | తీళ్షూధూమా న్టేవదార్యగ్ని కాభ్యాంమాం 

సంచాజంపథ్య మ తా )దిశంతి | 

తౌ. నాసా(సావమునందు కరక్కౌాయచూర్ణమును గొట్టముతో |బరమోగిం 
చుట ఈ అవపీడనము చేవదారు చిత్రమాలణు మొదలగు వానియొక్క_ తీళ్షుకర 
ధూమములు. వీనిచే నుపచరింపవలయు, మటీయు దీనియందు మేకమాంనవపను 
భుజించుట పథ్యకరంబు, 

నాసాపరికోపు లక్షణము, 

ట్లో! ఘాణాశ్రితేసోతసి మారు కేనగాఢం ప్రద శృపరిశోవీ తేచ। 
వాం వ్ 0 కచ న? చ సదూర్డ్స వ్రమధశ్చజంతుర్యస్టిన్ననా సాపరిశో 

మజ క్ష || 

లౌ, వాకమువలన నాసికౌ దార్రరములు నిక్కుటముగ తపించి యెండుటచే 
నరుడు కడుకష్టముమోద (కిందపెన శ్యాసమునువిడిచిన నాసాపరిశోపు మనంబడు, 

నాసాపరిశోప చికిత్స, 
న్లో! నాసాశోళీ. శ్రీ రపానం ససితంచప్రనశ్య తే | 

శ అవపీడనమన శొంక మిరియాలు వస "మొదలగు లీక్ష కరోవ.భయుల ఏ కల్కము జేనీ వానీకమయు లోపిండుట, ల 
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తా, నాసాశోషమునపాఖలో పంచదారగలిపిపానము సేయుట (పళ స్తం 

అపక్వపీనన లవణము, 

శ్గో॥ శిరోగురుత్వమరు చి ర్నానా(స్రాన _స్తనుష్యర। g | 

మౌమఃస్థా వే త థాభీక్ష మామపీననలకశ్షణమ్ ॥ 

తాం శిరము జడముగనుండుట అరుచిగలుగుట నానీకములోనుండి తేటనీరు 

గారుట సరము హీనంబగుట పలుమారు నానీకములయందుండు చీమిడి నాకర్షించి 

యుమియుట యీ లక్నణములుగలది అపక్వపీనసమని 'తెలియవలయు,. 

పక్వఫీనన లతఆము, 

శ్లో ఆమలింగాన్విత క్లే షూ ఘన స్పే్యషునిమజ్జతి. | 

స్వర వర్ష విశుద్ధిశ్ళ పరిపక్వన్యలతు ఇమ్ || 

తా, పూర్వోక్త అపక్వలతీణ యుక్తం బె యుండుకఫరతు ఘనీభవించి నానీ 
కము మొదలగువాని (సోతస్సులయంమ నిలుచుట స్వర వర్చ యులు స్పష్ట్రములుగనుం 

చుట యా లక్షణములు గలిగిన పీనసము పక్వం ౨ నదని తెలియవల యు, 

శ్లో॥ నంధారణాజీర్ల రజోతిభాపా కో)ధర్తు వైఘ్రమ్యశిరోభి తా 
నె క | (పజాగరస్యన్న నవాంబుకీతా వళ్యాయకై రై Ke) శ్రభున 

చావ్పసేకై ః | సంసా 2 ననవో పే శిరసి ప్రవృద్గోవాయుః " (పతి 

శ్యాయ. ముదీరయేత్తు ॥ 

తౌ, మలయూతౌదివేగముల నడ్డగించుట జీర్ణము గాకుండుట ముక్కు_లో 

దుమ్ము (పవేశించుట నిక్కు_టయుగ మాటలాడుట కోపము నేయుట బుతువుమా 

చట యెండవలన శిరము తీపీంచుట జూగరణము సేయుట వగలు నిద్రించుట (కొ ర్త 

విళును |గాగుట శీతపదార్భములను మంచును సేవించుట మిక్కు.టయుగ మెధునము 

“సేయుట చే త్రయలయందు నీరుగారట యీ కౌరణములవలన మూలా ధార మైన 

కఫము శిరమున ఘనీభావమును కెంగుటచే వాతము (బకోపీంచి పడిసెమను గటుగం 

ఉఊయు, ఈ కారణములవలన తక్షణయున పడిసియు గలుగు, 
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శ్లో! చయంగతామూర్గనిమారుతాదయః పృధక్సమస్తాశ్చత థై వ 
కోణితమ్ | (పకుష్యమానావివి థై * (పకోపనై స్తతఃప్రతిశ్యా 

యక రాభవంతి | 

తా. శీరముజీ (పత్యేకమగ వాకొదిదోవములు సర్వదోషములు రకము 

సంచితంబు.లై బలవద్విగహ దివాస్వస్నాది కారణమలవలన (బకోపించిన (ప్రతీ 

శ్యాయమును ౫లుగంజేయు, 

(ప్రతిశ్యాయ పూర్వరూపములు, 

న్లో! షవ(ప్రవృత్తి శ్నిరసోతిపూర్మ తా _న్గంభ *ంగమర్లః పరిహృష్ట 

రోమతా | ఉపష్మదవా శ్చాప్యప రేషప్పధగ్విధా న్యూణాం (ప్రతి 

ఇ్య్థాయపుర స్పరాన్న్ఫృ ఆః I 

శా, తుమ్ములువ చ్చుట తల బరువుగనుండుట శరీరము స్ప౮భించుట క రీరము 

నొచ్చుట గగుర్చొడుచుట పలువిధరోగములు (అనగా ఘాోణధూమౌాయ నాదిక 

ములు) గటుగుట యివీయ 'పతీశ్యాయమునకు పూర్వరూపములు, 

శ్లో! (ప్రతిశ్యాయేషున శేషము గృహంవాతవివర్షితమ్ | 
వ స్త్రేణగురుణో స్తేన శిరసా వేస్టనంహితమ్ | 

తా, సర్వ పతిశ్యాయము లయం ను వాతేవిహీ నస్థల మనం దుండుట దళీముగ ' 

పున్లయుగ నుండు వ్యన్ర్రయల శిరమునకుజుట్టు ట హిరకరంబు, 

శాలమూలక యాపము, 

శో! బాలమూలక యూహశ్చ కుళుళ్టా త్ధశ్చపూజితః ; 

స్వేదఉస్థంపహిమంభోజ్యం పాచసాయా(ప్రశన్య తే I 

తౌ. (పరీశ్యాయమునందు లేతముల్ల ంగి వులవలు అనువాని యూషము స్వేద 

శర్మ వుష్ణకరభోథనము శ్రీరోదకయు ఆనువాని సేవనవలన (పతీళ్యాయము పక్వంబగు, 
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విప్పల్యాది నన్యము, 

న్లో॥ తతఃవక్యంక ఫంజ్ఞా తా హా నేచ్చీర్ష వెేచనె:ః | 
లం ర్త ర a. 

పిప్పల్యశ్ళి[గుబిజూని వడంగం మరివానిచ | 

అవపీడః (పశ స్తోయం (పతిశ్యాయ నివారణ: || 

తా, కఫము పక్నమెనపిదప మ_స్రక రేచనముజేయించి దానినిదీసీ వేయవల 

యు మణటియు పిప్పళ్ళు మునగ విత్తులు వాయు విడంగములుమిరి యాలు వీనినినస్యము 

చేయించవలయును యివి (పతిశ్యాయమును పారింపం జేయుటయం జె (పళ_స్టంబులు, 

వాత ప్రతిశ్యాయ లవణము. 

న్లో! ఆనధ్ధావిహి తానాసా తనుస్తావ (పసేకిన్ | 
టాం అన వాలళ — ౨ గళ తా: వళి పశ్చ నిస్తోదశ్శ్ళంఖయోరపి | 

భ వేత్స పరోపఘాతక DS (పతీశ్యాయే నిలాత ఏకే | 

తౌ, ముక్కు_కట్ల్టంబడినటులుండుట అడచికొనియుండుట తేటగ నీరు గారుట 

నొంతులోదాడ పెదవియెండుట కణతలలో పొడుచునటులుండుట గొంతులో భు 

గ రశబ్దయు గలుగుట యీలక్ష్షణములుగలది వాత పతిశ్యాయమని 'తేలియవల దము 

మం | 
వాతేజ[ పలి ఛాయ చికిత్స 

శో వాతి కేతు ప్రతి శ్యాయే పి బేత్పర్చిర్యథా[కమమ్ । 

పంచభిర్ల వణై స్పిద్ధం (పథమేనగణోనచ |! 

తా. పంచలవణము యు_క్షముగ గాని లేక పంచమాల యు క్ష మగగాని సిద్ధ 

ము చేయబడిన ఫఘృుతమును పానము జేనీన వాక జ పతిశ్యాయము చారించు, 

పీ_త్తే| ప్రతిశ్యాయ లశుణము. 

“ur రీ వాం టా శ్లో! ఉప్పన్సపీతకస్పాావో ఘాణాత్స)వతిమై త్తినే | 
కృశోతిపాండున్చంశపో భ వేదుష్టాభిపీడితః | 
నభూమమగ్నింనహసా వమతీవచనానయా ॥ 

తా, నానీకమునుంతి వేడిగ పనపువర్ణసుగ (సౌవముగలుగుట దానిసంబంథ 

మువలనే శరీరముకృశిం చి కడు తెల్ల గనుండుట దావాముగలుగుట వూష్మమునుసహింప 
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లేకుండుట నాన్ికమువలన పొగతోడ నగ్ని వెడలు నటులుండుట యీ లతుణములు 

గలది చె ల్రీక (పతిశ్యాయమని తెలియనల యు, 

చికిత్స. 

న్లో! హితంపిత్త్మవతిశ్యాయి పాచనార్థంఘృతంపయ। | 

శృంగ బే లేణ పయసా శృంగ బేరనుథాపివా | 

తౌ. పీ త్తజ (పతిళశ్యాయమయు నందు పాచ నార్థమై “నెయ్యి పాలు అల్ల వురనమం 

ఆనువాని నేకముచేని గాని లేక సాలలా అల్ల పురస ముగలివీగాని పానము చేయిం 

చుట హీతకరంబు, 

కఫడ(పతి శ్య్యాయ లక్షణము, 

న్లో! ఘా)ణాత్క_పః కఫకృ్ళ తే శ్వేతశ్సీతన్స) వేద్యహుః | 

కుక్తావభానళ్ళ్నూ నాట్ భ శేద్దురుశిరానర: | 

కంఠ తాల్యోష్టుశిర సాం కొండూభిగభివీడితః | 

తా నానీకమువలన చీమిడి “తెల్లగ కీతలముగ మిక్కు_టయుగ పలుమారు 

కాపేట శరీరము తెల్లగనగుట కండ్లుబ్బుట తలబరువుగనుండుట గొంతులో జాడ 

పెదవి శిరము అనువానియందు దురదగబుగుట యీ లమణములుగలడి కభజపతీనీ 

క్యాయముని "తెలియవలయును, 

చికి త్ప, 

క్ల! కఫ జేసర్చి పాస్ని గం తిలమాషవిపక్ళయా | 
యవాగ్యాపాయ ము త్యాతు శేవ్మన్నుం (కమనూ చేత్ ॥ 

తా. కఫజనాసారోగమున దోొలుత ఘృతేయవలన న్నీర్ణయుగ'జేనీ వీదప 
నువ్వులు వుద్దులు అనువాని యు కముగ సీద్ధము జేయ బడిన యవాగున పానము 
జేయిం చి కఫకరౌషధమువలన నాసంగవల యి, 

ఢూమ పాన వర్తి, 

ళో! డార్వింగుదనికుంభై శృ కెశిహ్యానర లేన చ 
వర్త యో |తకృ ళా యోజ్యా ధూమపానేయథావిథిః ! 
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తౌ, (మానిపసపు గారెపట్ట దంతి వుర్తశేణు సర్టరసము వీని నుదకముతో 
నూం వస్త్ర మునకు బట్టించి వర్షిజేనీ యధావిధిగ ధూమపానము నేయవలయు, 

సన్నిపాత నాసారోగ లక్షణము, 

క! భూ త్వాభూ'త్వా (పతిశ్యాయో యస్యాకస్మాన్నివ_రృతే | 
నంపక్య్యవాప్యపక్యొవా సతునర్వభనస్స తః || 

తా, పడిసెయు పలుమారు జనించి పండిగాని లేక పండక యక స్మాత్తుగ 
గాని నివ రించిన (త్రిదోవజ| పతీశ్యాయ మనంబడు, 

దుషప్త (వతిశ్యాయ లత.ణము, 

న్లో! (పక్షి ద్య శేసునశ్నా సా సునళ్చపరిశువ్యతి | 
ప్రనరానహం కేచాపి పునర్వి(శీయ తేతథా | 

నిశ్యాసోవాతిదుర్లంధో నరోగంధంన వే త్రిచ | 

ఏవందుష్ట(పతిశ్యాయం జానీ మాత్మృ చ్చ) సాధనమ్ | 

తా, నానీకము పలుమారు తడినీనట్టుండుట మరల చెండుట మరల నానీక 

మడ-చచికొనుట మరల నానీకము ఇర చికొమట దుషుంధముళ నిశ్వాసము బే లువెక 

అంట ఐన ఇలియకుండుట యీ లర్నుణయులుగలది దుద్ద|పతీళ్యాయ నునంబడ్య్ము 

ఇవి కస్ట సాధ్యము, (ఈ (పతిశ్యాయ మెదింటిలో నవస్థా భేదముగలదిగ నుండుటం 
జేసి 6 వదిగగణనము జీయందగదు) 

చితక హరీతకీ రసాయనము, 
న్లో! చ త్వార్యతిశ తానిచిత్రకజటాయుక్సంచ మూలామృ'తా | 

థా(శ్రీశాముదకర శ శేతిభిరపాంవోనై శృనం క్వాథ యేత్ |. 
పాదసక్వధ వేగుడన్య చశ తంపధ్యాఢ కే నాన్వితమ్ | 
అ దొ శ జో . అ పక్తవ్యంశృతశీత లే చమధున। (పస్థార్థనూ (త్రంథీ,పేత్ | 

బద అగ అభ్య జో జం డా అధ లి వ్యోవన్య (త్రిసుగంధికన్యచ పలాన్య తె )వపట్పవ, వేల్” | 
మార స్యార్ధపలంర సాయన మిదంసంసేన్న తేసర్యడా | 
శోపఫానమలాన కాశన మధు శేష్టప్రతిశ్యాయిభి | 

క్ష 5 అ టి జ్ థీణోర ఃతుతహిక్కి_ కాక ఫ శిరోరోగప్రనస్టాగ్ని భిః ॥ 
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తా, చిత్రమాలము పంచమూలములు థీప్పతీ7 వునిరికెవరుగు వీనిని 400 

పలములు (గహించి। తి (దోణముల నుదకములో వైచి చతుస్ధాంశముగ కషాయము 

కాచి డించుకొని అందు ]00 పలముల బెల్లము ఆధక| పమాణము కర క్కయలు 

వెచి పాకము జేసీ చల్లారిన పినప శ్రే (పస్థము తేనె 6 పలములు (తీకటుకసులు 

త్రీసుగంభములు కే పలము యవయారముగలిపి సదా సేవింపుచుండిన శోష, న శ్వాసము 

మల బద్ధము వాంతి దగ్గు పడి"సెము కృళత్వము వురఃత్షత ము యెక్కి_శళ్ళు కఫజశిరో 

నోగము మందాగ్ని వీనిని హరించును. 

హెంగ్యాది శె లము, 
యా 

అ <n yy nx g క్లో॥ హింగువ్యోవ ”డంగకట్బల చారు. కళ్లు గంధై ర్యుఖై ః | 
లామా శ్వేతపునర్న వాబ్దకు టజై_ఃవుప్సోద్భవై సారథైః | 

ఇ క్యేభిఃకటు తై లమేతదన లేమం చేన మూత్రింశృతమ్ 
పీతంవాసికయాయథావిధిభ వేన్నా సామయెభ్యూహితమ్ | 

తె, ఇంగువ శొంథిమిరియాలు సిప్పళ్ళు నాయు విడంగములు కాౌయపఫలము 

(గమ్ముడు కక వస చెంగల్వకోమ్హు నల్టమునగ లక్క తెల్ల గలిజేరు తుంగము నైలు 

కొడిసెవిత్తులు లవంగములు అనువాని కపాయమయులోగాని కేక కల్క-ములో గాని 

తెల్లావనూనె గోమూ తముకలిపి మంచాగ్నితో పాకముజేని యదావిధిగ నస్యము 

జేయించిన దాసాగోగము హరించు, 

రీ సన సామాన్య చికిత్స. 
ల 

౨ 3 చన వ న్లో ర_కృపి తృంచశోథశ్చ తథార్భాంన్యర్చు దాని: 

వ య అదం అం ఆల నాసి కాయాంస్యు చేనేషూం స్వంన్వంకుశ్యా చ్చి కీళ్సితేమ్ || 

తా, రక్ష పిత్తము వాఫు ఆర్శస్సు ఆర్బు నడు ఆనునోగ ములు నాసీకమున 

జనిం చిన అయారోనో క్త చికత్సం జేయవల యు 

వ్లో॥ గహాధూమకణాదారు యమోరనక్ర్తాహ్యూ సై ంధనై: | 

సిద్ధంశిఖరిబీ జై శ్చ జో లంనాసార్భసాంహితమ్ | 

తా, కరుధూపము పిప్పళ్ళు 'చేవదారు యవమారయు నఖము సె ౦౫న 

ఇయ ఇ క్హేశేణీవిత్తులు నీనితో తైలమును పక్యముజేసీ నాసీకసులో వై చిననాసా 
a ర్భుస్సు హరించు, 
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కరవీరాది తెలము. 
a 

శో ర_కృన్య కర వీరన్య ఫుష్పంజా లేశ్చ మల్లీ కా | 

తిల్నతె లం నమంత్వే తైః పక్యందానార్భుసాం పిాాతమ్ |! 

తా, యొజ్జగ-న్నేరుపువ్వులు జాజిపువ్వులు మల్లెపువ్వులు వీనితోసమముగ 
తీలతెలమును పక్యముచేసి వాసీకములో వై చి నాసార్గస్సు హరించు, 

నాసాశోపాోవవారము., 

న్లో। నాసాశోే. శీరనర్పిః (పధానం (లే.లం సిద్దంచాణు తై లేన 

నస్యే ! నర్పిః పానంభోజనం జూంగలైశ్చ స్నేహస్వేదైై 
మి 5 సెస్నహీక్ శ్వా(తధూమః | 

తౌ, నాసాశోహమున పాలు నెయ్యి నూనె అనువానితో ముఖ్యముగ నుప 

'చరింపవలయు. మటియు ఆణు-తెలము యొక నస్యము ఘృతపానము జాంగలసం 

యు_క్షభోజనము శ్నేవాయు_క్ష (ద్రవ్యములచే చెమటను వెడలింపంజేయుట స్నేహ 
సంయు_ కై ధూమము హీతకరంబులు, 

రక్త(పతిశ్యాయ లక్షణము, 
అయన 

న్లో! ర క్షశేతు (పతిశ్యాయే ర_క్త్మసావః (ప్రవర్తతే | 
తామాతశ్చ భ వేజ్జంతు రురోఘాత (ప్రవీడితః 

దుర్లంధో ఛ్చా నవదనో గంఇాన వీ నవే త్తినః || 

తా, ముక్కు_లోనుండి ర_క్షముసవించుట నేత్రము లెజ్జగనగుట ఉరఃకత 
పీడతోసమానమైన పీడగలుగుట వుచ్చా (యు నోరు అనువానియందు. కంవువేసుట 
వాసన దెలియకుండుట యో లతృణములుగలది ర క్రజ్ఞుపతిశ్యాయ మనంబడు, 

చి క్రి త్స, 

న్లో! ర కవితో దృ వేపేయం సర్పిర్ణభుకరై శృృతమ్ ॥ 

తా, రక్టప్పీత్సృమువలన గలిగిన (పతిశ్యాయమున తుమ్మెదల కపాయయుకొచి 

అందు నెయ్యి లిసి పాక ుజేనీ దానిని (తాగవలయు, 

26 
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ధా(శ్రీబేపము, 

శ్లో! సర్పిపా ఘృష్టయభా(త్యా శిరసో లేవతఃతుణాల్ | 
సాసాయాం నం(ప్రనృ_త్తంచ రుధిరంచ వినశ్యతి ॥ 

తా, “నేచిలో వుసిరకవరుగునుసూరి శిరమున లేపనముచేనిన నానీకెర క్ష 

తక్షణమున హరించు, 

(పతిశ్యాయ సామాన్య చికిత్స. 

శో! విడంగం సైంధవంహింగు గుగ్గులు న స్పమనళ్శిలః | 

పరిశ్యాయే వచాయు క్షం సకు ధూమం పిచేన్నరః | 
పతచ్చచూర్ష మాఘాగితం (పతిశ్యాయం వివాశ యేత్ | 

తా. వస పేలపిండి అనువానియుక్క_ భూమమును (పాశనము 'జేనీ పిదప 
చారయువిడంగ ములు సెంధవలవణము యింగువ గుగ్గిలము మణిళిల అనువానిి చూర్ణ 

మును నూట టి వాసన జూచుచుండిన (ప్రతిశ్యాయము హారించు, 

న కుధూమము. 

A ఘతృ వెల సమాయు కృం న క్రుధూమం పిబేన్నర: | 

నధూము స్యా త్చతి శ్యాయ కానహీ క్కా_ హరఃపరః | 

తా, నెయ్యి నూనె ఎనిలో పేలఅపిండినికలిపి దాని ధూమమును పానము 

జేసిన పడీససెము ద్ద యొక్కిళ్ళువారించు. 

(ప్రతిశ్యాయే పిబేద్ధూమం నర్వంగవ్య నమాయుతమ్ | 
ఆజ “<5 చాతుర్ణాతక చూర్జ్హంబా ఘగయంవా కృష్టజీర కమ్ | 

శా. సర్వసడిసెగుయంకు ఆవు నేతిలో యు క్షమెన [దభ్యములగ లివీఘామ 

పానము జేయవలయు మటణియు చాతుర్లాత కమల గాని లేక నల్ల జీలకజ్ఞును గానిచూర్గ్ 

ముబట్రలోగట్టి వాసన జూడవలయు, 

నవసాగర యాగము, 

శ్లో! (పతిశ్యాయేషు సశిరః వీడేషు నవసాగరమ్ | 
సమానం కకికామూార్లం సు"త్ఫుతం చూర్షి తంద్వయమ్ | 

శ 
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గుంజూమూ[తంతు తచ్చూర్లం నప్య[పధమనం చేత్ | 

నశ్యంత్య నేన యత్నేన (పతిశ్యాయ నిరోరుజుః | 

తౌ, శిరమన శూలయుక్షముగ (పతీళ్యాయము గలిగిన నవాసాగరము 

సున్నము వీనిని సమభాగములుజేర్సి ఖల్యయులోనునిచి నూరి గురిగింజయెత్తు ను నానీక్ష 

మున ఈ (పధమననస్యము జేసీన పడిసెయు ను స్తకకూల వీనిని వారింపం జేయు, 

(పతిశ్యాయహర నన్యము. 

న్లో వచాయా శ్వూర్ల మాఘా)య వానసా పోటలీకృతమ్ | 

కారవిం వ్ర బద్దాంవా (ప్రతిశ్యాయ మవోవాతి ॥ 
థి 

తా, వసనుగాని లేక వోమయమయును గాని చూర్షము జేనీ బట్టలోగట్టి వాసనను 

బీల్సిన పడిసెము హరించు. 

శథ్యాది చూర్షము, 

న్లో శేరీసావాల, వ్యోష చూర్మంనర్చి ర్గుడాన్వితమ్ | నా 
ప్ (= ఘు జ్ స ద్గీ | పా సరం (పతిశ్యాయం పార్గ్రహృద్వ ప్తి చఛచూలనుతి ॥ 

తా, కిచ్చిలిగడ్డ వుసీరికవరుగు (తికటుకములు వీనిని చూర్ణము జేసీ "వెయి 

"బెల్లము వీక్లో లిపి భతీం చిన కడుభ యంకర మెన పడి 'సెయు పార్ళ యు జమ్ము 

వ_స్తీ అనువాని యందలి శూల హరించు, 

అసాధ్య ప్రతి శ్యాయ లతమణము, 

న్లో॥ సర్వఏవ శతిళ్యాయా నర న్యా (పతి కారిణ; i 

దుష్ట తాం మయాంతి కాలేన తేదాసాధ్యా ఛవంజిచ | 

మూార్భంటి కృమయ శ్చా(త్ర న్వె కాస్స్నిద్ధా _స్తథానవః | 

కృమిజోయ శ్చిరోరోగ స్తుల్యం తే నాన్యలత.ణమ్ | 

శః (పభమననస్యమన...6 ఆంగుళీములపాడవు అ(గమున 2 రంభ షు గ్ల| 

నగోట్ట్లయును సరళముగ జేయించి అందు మార్షమును నై చి నాసీకమునందు నునిచి మఖ 

వాత ముతో నూసుట, | 
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తా, సర్వ్య్మపతిశ్యాయనుల నుపేతీంచుటవలన కాలాంతరమున దుష్టంబు లై 

ఆసాధ్యంబులై తల్ల గనున్నగ సన్నముగనుండు (కిములు నానీకములో జనించు, 

దానియందు (కమిజు శిరోరోగము లషణంబులు గలుగు, 

(పతీళ్యాయో పేశ్షజ వికారములు, 

న్లో! బాధిర్భమాంద్య మఘ్రత్వం ఘోరాంశ్చ నయనామయాళా। 
5 శోథాగ్న సాథకాసాదీ న్వ ఎడ్డాకుర్వంతి పీనసాః | 

తా, సక్యపీనసములు వృద్ధి జెందిన చెవుడు మందదృష్టి వాసన చెలిరుకండుట 

భయంకగ మైన సేత్రరోగము వాఫు ఆగ్ని మాంద్యము దగ్గు మొదలగునవి గలుగు, 

| న్లో! కృమిఘ్నా యే[క్రమాః|పోక్తా సావై సకృమిషు యోజయేణ్ | 

ధావనానిక్సమిఘా?ని భేషజానిచ బుద్ధిమా౯ ॥ 

శా, కృమిరోగో క్త శాిషథములవలనను కమి నాళ కళాషధముల వలనను 

కృమిజనాసారోగము గడుగుటయే గాక కృమినాళ కరాషథముల సేవనను జేయించ 

వలయూ., 

క్ మహర చికిత్న, 
© గో 

న్లో! రశ్తామ న్వరసశ్ళుద్ధ _న్నేణ సహనన్యతః | 
తస్యప్షావి పిష్ట్వాచ బధ్నీయా న్నాసికాముఖే | 

వతంతి కట కాన్సదో్య్ యోగోయం (తి దినేహిత:ః | 

కీననా న్ముచ్య తేరోగీ శనతశోను మితంత్వీదమ్ | 

శా. ఎజ్జనోగుతార స్వరసమును వవీయగట్రి మజ్జిగలోగలిపి నస్యము జేయిం. 

చుటయే గాక యెజ్జ నోగాకనునూరి నాన్ ్శెముఖుమున నునిచి కట్టుగ ట్రవలయు 

ఇటుల రి దినములుచేనీన తేత్నణయున పురు.ఎలుపడిసిము హరించు. ఇది యనుగ్గవ 

= సీద్ధంబ.లు, 

ఎ-సాకోగములయందు పథ్యము, 

స్త్ (వూధవనిచా నే] స్వేదస్నే శికోభ్యంగః స్రరాణాయవశె 

లయః | కుళుళ్ణ ముద్ద యోమ్యానని గ్రామ్యజాంగలజారసాః]। 
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పారాకం కుళ కంతి కర్కోటం . బాలమూలకమ్ | లశు 

నందథిత పాంబు వారుణీచ కటు[త్రయమ్ కట్వవ్లులవణం 

స్నిగ్ధ ముంచ ఇఘుభోజనమ్ ! నాసారోగే పీనసాచా సే 

వ్య పే తద్యధామలమ్ | 

తౌ, స్వేదము శ్నేహాయు ను_సకౌభ్యంజనము పాత యవలు బియ్యము వుల 

వలు పెసలు అనువాని యూసము (గామ్యమౌం సరసము జాంగలమాంసరసము వం 

"కోంరు చేతిపాట్ల మునక్కాయ మొ శేడుకౌయలు లేతముల్ల ౦గి వెల్లుల్లి “పెబుగు 

వుష్లో దకము మద్యము (తీకటుక ములు “శకౌరము పులుసు వుష్య జిగ టగల పదార్థ ములు 

వుష్తము అఘుకరభోజనము యీ మొదలగు వానిని నాసారోగమునందు దోషాను 

గుణ్యముగ పథ్యమునందు (గహింసందగు, 

నాసారోగములయం దపథ్యము, 

న్లో! స్నానం [క్రోధం శకృన్మూ(త్ర వాత షేగా౯ాశు చం[దవమ్ | 

భూ మిశ య్యాంచ యత్నేన నాసారోగీ పరిత్య జేత్ 1 

తా. స్నానము (క్రోధము మలమూత్ర" వాత 'వేగముల నడ్డగించుట ఛోకము 

(దివపడార్భ యులు భూమి పెబరుండుట వీనిని నాసొరోగంబులు గలవారు (పయకత్న 

పూర్వక ముగ వర్డింపవలయు, | 

పీననరోగ నిదానము, 

శ్లో! (శారీశే] పూయంనవతిదుగ్లంధం నాసాయా మతితాపకృత్ | 
తతౌపధం (పదాతన్యం ్వేతజీర సిశా(దవై | 

భఘృతా_క్షం కుంకుమంఘృుష్టం నస్వేత్పీనస 'రోగనుత్ | 

తా, ముక్కున కడుతాపముగలిగి దుర్శంథధముగ చీముగారిన తెల్లజీలకజ్ఞి 

పంచదార వీని నుదకముతో నూరిగాని లేక కుంకుమపువ్వును ేతితోనూరి గాని 

నస్యము జేయిం చిన మురికి పీనసములు హరించు, (దుందిలపుచెక్కు_ అనుములువీని 
వండి భవీంచిన మురికి పీనసములు నాసీకౌ[వణములు హరించు.) 

రీశనరోగ భేదములు, 

నో ర క్తంపీతం తథా శ్వేతం సీలంహోరి [ద మి(శితమ్ | 

పూయం [సవతిదుర్లంధం పీనసాఖ్యంచ న_ప్ప్తకమ్ | 
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తా, ర కవరము వీశవర ము "శ్వేతవర్ష మునీలవగ్గయు పస ప్రువర్ణ ముమిశవగ్శము 
—0 fe లం ta లం ర్ం మా 

వూయవర్ల యు అనపీననములు 7 విధములు యివి దుర్హ ంథములుగ (సవించు, 

వీననహర నన్యములు, 

ఇ =f Re న్లో॥ (అశ్వినీక త్చే] ఉష్లోద కేన వానన్యం వీప్పలీ వాగరంనిశా | 

దేవదారు ఫలాన) గుండె కం లితవాలిణా | 
ఉు చ 

నపాహే పీననంహంతి నాసాగోగంచ నాశయేత్' ॥ 

తా. పిప్పళ్ళు శొంఠి పసపు వీని నుస్టోదకముతో నూరి వస్యము జేయిం చిన 

పీనసములు హరించు, మటీయు దేవదారుపండు అల్లము వీనిని శీశోదకముతోనూరి 

గురిగింజ |పమాకాయును 7 దినములు నస్యము జేయిం చిన కీనినము నాసారోగము 
YY 

హరించు, (మజియు పాపరపండును నస్యముజేయిం చిన పీనసముహరించు,) 

(దాయాదిన్నేహము. 

క్లో॥ [మూధవనిడానే] (దామాశుంఠీవిళంగాని విప్పలీకువ్ణ చూర్ణి 
తమ్|తతోదశగులై స్తోయః క్యాథయే త్పాద'కేవితమ్। ఘృతం 
చూర్ణ నమంత పా వ్యాడంవా తీల తె లకమ్ | స్నేహాన శేషం 

త త్పాచ్యం నసే న్నానా మయంజయెత్ | 

తా, (దాక్షపండు శొంఠి వాయువిడంగములు పిప్పళ్ళు చెంగల్వకోస్లు 

వీనిని సమభాగములుగ చూర్లముజేనీ దానికి 10 'రెట్టువుదకముబోనీ 4 వభాగముగ 

కషాయము కౌచి అందు ెచూర్ణమునకు సమముగ మేక నెయ్యిని కాచి నువ్వులనూనెను 

గానిగలిపీ స్నేహావశేషముగ కౌచి నన్యముజేయించిన నాసారోగము హరించు, 

జీవం ల్య్యాది కషాయము, 

న్లో [మాధవనిడానే] ద్వా తింశత్సల దుగ్గంతు పాచయే త్సమ 

వారిణా | జీవంతి దశకంచూర్లం తస్పినశ పలంఖీ చేత్ | 

క్యాథ శేషం హాచరేత్చాదం నస్యే ల్పీనననాశనమ్ || 

తౌ, మనుబాల దశమూలములు వినిని దినునుకు పలముచొప్పునదంచి చూర్ణ 

ముజేసీ పాలు 82 పలములు గలిపి 4 వ భాగముగ కషాయముకొచి నస్యము జేయిం 

పేనసముబు వారించు, 
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ల వ = 5 మాం గధ ర ' న్లో॥ (సిద్ధర సార్ల వే అశ్వగంధాది తై లేన న స్యేన్నా సారుజంహా శేత్ | 
సై శేయ కాదితె లేన శిదోలేసాచ్చతం జయెత్ | 

తా, అళ్వగంధాధి తేలమునుగాని లీక సె రేయశౌడి లే లమునుగాని నాస్య 

ము అభ్యంజనము జేయించిన పీనసనము పహారించు, 

కణాది నన్యము, 

న్లో! [పూజ్యపాదీ యే] కణాసై ౦భవ కం పిహ్ట్రా హ్యుష్ష సీరేణ 

నన్యతః | నాసా [శవణవాతంచ కంఠవాతంచ నాశయేల్ ॥ 

తా. సీస్పలి సె ంభవలవణమయు వీని నుష్పోడకముగోనూరి నస్యయ జేయించిన 

క్స్నసము చెవినొప్పి కంఠ వాతము హరించు. 

న్లో కృపహ్పజీరం వ(స్ర్ర బద్ద మూ సూతం పీనన్మపణుత్ | 

ఆభఘాయ రజనిధూమం నజ్య శ్లేష్టు హరంభ వేత్ | 

అర్క్మ_మూల కృతంసన్యం "కాసిలాం దుస్సహాంహశేత్ || 

తౌ, నల్ల జీలకట్టను బట్టలో మూటగట్టి వాసనజూచిన పీనసముహరించు, 
మరియు ససపుపొగ నాఘా9ణిం చిన దప కక్షణమున పాూరదించు, జిల్లేడు వేరును 

నస్యము జేయిం చిన (పబల మైన కౌమిలవహారిం చు, * 

న్లో (సెద్ధవి ద్యాఘాః) నిర్దుండీర సమా, కేతు తై లవ్రస్థంవి పాచ యేత్ | 
(తిఫలా (తూవణం చైవ జీరకద్యయ సైంధవమ్ | 
ఫునర్నవాయా మూలుచ మాయూరం బీజమేవచ | 
కల్కీకృళ్య (పడాశవ్య మజాశీ.రంచ దడాపయీత్ | 

నన్య మే తత్ప/ యో _కృవ్యం నాసారోగ వినాశనమ్ ॥ 

. తా, (వావిలియాకురసము] (పస్తమునూనె ] (పస్థము వీనిలో | త్రీఫలములు 
(తీకటుకములు "తెల్ల జీలక జ్ర నల్ల జీలకె జి సెంధవలవణము "తెల్ల గలి జేరు వేరు నెమలి 

విత్తులు అనువాని కల్క_మును. 2 శేరు సేకసాలఃగలిపి తై లపక్వముగకా-చచి నస్యము 

జేయించిన నాసాథళోగము వారిం.చు. 

న న్య ము లు. 

క! అలనాగరసవు గడ్డయు !దిలసారముగూర్చివండి తెలివిగధరరో! 
గులకు న్నరినస్యంబులు|నలుపంగనుమురికి వీననంబులబుమూను౯! 
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| చూదమలరంగ విను ముసి మోరగడ్డ | 

(తొక్కి యదియును దె లంబుతోడవండి | 

నవయుచున్న ట్టి ధరణి మానవులకెల్ల | 
నస్యములుచేయ మురికి పీననములునూను ॥ 

ఏిడంగాది చూర్ల ము. 

న్లో [(ఆయుక్వేదే) విడజ్ణ తూవణంహిజ్లు గుగ్గులుంచ మనళ్శిలామ్: 

అభయా చూర్ణ మాధఘూ9య (పకిశ్యాయా త్ప్రముచ్య తే | 

తా. వాయు విదంగములు (త్రీకటుకములు గుగ్గిలము మణేశిల కరక్కాయ 

వీనిని సమభాగములుగ చూర్షముజేసీ ఆఘాణించిన పీనసము హరించు, 

న్లో! ఉష్లోదకె రుడంశుంరీ దూరంవా సె ౦థధవంకణాః | 
(౧౧ ఓం 6౬ (1 వణ a 

ఉప్లోద కె ఘృతంన స్యే దా) కేచే త్పీననంహ రేత్ || 

ఈ భల్లయు శొంఠి అనువానినిగాని లేక సై ంధవలవణయు పీప్పలి అనువా 

నిని గాని వుష్ణాదకముతోనూరి నన్యయ జేయిం చినను లేక వుష్తాదకములో నెయ్యిగలివీ 

నస్థము జేయుం చినను మ్ ససము హరించు, (గుంటగలగర దొండ వావీలి అల్లము 

అడ్డసరము పసపు వ్లుస్తె కాయ గుంపరాస్నము మిరియాలు కొంఠి అనువాని కల్క 

ములో! నూనెగ లిపీ “తై లపక్వముగ కాచి న స్యము జేయిం చిన ఫీనసములు హారించు,) 

మ! గలిజేరు మృ్మలిదొండ వావిలియు లోక ఖ్యాతిగానున్నయా | 
నలముక్క డ్లరసంబుసూచె పనప్ర న్నాద్యంబు పుచ్చి _త్తేయు | 
నెకలయన్ని ందులరాన్న ముని రి యమున్విశ్యంబులున్నిండియిం! 

పలరం దై లమునండి నన్యములు చేయం పీననల్జాన దే ॥ 

నాసి కార్యో లతుణము, 

శ్లో! (అయుశ్వేచే) నాసికారంధ యాశై పవ వహ్యాజస్తన వదు 
ద్భవేత్ | తన్నామ మునిభిః[పో క్షం నాసికార్శ ఆతిధ్రువమ్ ! 

తా, నానికౌరంధియలయందు మేకచన్నులవలె జనించిన నాసీకౌర్యస్పని ' 

మునులు వన-చింశౌదరు, | 
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నాసికార్భ నివ _రకోసాయము, 

న్లో నాసారంభే గులీస్టాప్య నాసికార్శశ్చ ఫీడితమ్ | 

వే) ప్రవిష్టం యుక్త్యావె పాతయీ ద్యా థి వేదిభిః క 

తా, నానీకౌరం భములలో (వేళ్ళను (బ వేశింపంజేనీ యదిమినకొండ నాలిక 

వద్దగాని లేక అంగిటియందు గాని చాసీకార్శస్సు దిగను. దానిని వేళ్ళతో బట్టి 

కని యు కిచే "చంపి వేయవల యు. 

న్లో॥ అశ్వగంధాది తై తె లేన నస్యే న్నా సార్శసో వారక్ | 

అహింసప(త్రం లశునం మరీచంచ తథా 'న్ఫృతమ్ || 

తా, అక్యగంధాదితే లమును నస్యము జేయిం చినను లేక - ఆశెదొండ తిల 

ములో వెల్లుల్లిపాయలు మిరియాలు గలిపీ మర్టించి 5 మార్లు నసస్థ్రము జేయించినను 

నానికౌర్యస్సు (ముక్కు_న -వీము శారుటు హరించు. 

పీననరోగనులయందు పథ్యము, 

నో లఘ్యున్నం న్నీ లవణ ముష్ట భోజన మా ద్ద కమ్ | 

పశ్నీమాంసం సుడక్షీ రం చణకా న్ర్రీకటోత్కటక్ | 
శాలమూలక జోయూప. కుళుత్దన్యచ పూజితమ్ క 

తా. లఘుకరాన్నము సము దలవణము వేడివంటకము అల్జిము పిట్టమాంసము 

బెల్లము పాలు సెనగలు |తీకటుకములు లేతీముల్లంగి యు_క్షముగకౌచబడిన యూ 

షమువులవకట్టు చకౌరమువలన సెసరకట్టు. యివి వీనసములయిందు పథ్యకరం 

బులు, (మణియు వొత్తడమునిచ్చుట పొగ నాఘాణించుట పినసములయందు 

(పశ_స్టంబుఎ 

శిరోరోగ భేదములు, 

శో వినోద గాశ్చ జాయంతే వాతపి త్త కై యై 'స్ర్రీభిః | 

సన్నిసాతేన ర కేన తయేణ కృమిభిన్తథా | 

సూర్యవ ర్వ రానంతవా తార్థావభదకశంఖకై | 

తా, వాత ప్పిత్స కఫ సన్నిపాత గక తయ క్రిమి నూర్యావ_ర్హ ము మనంత 

వాత అగ్థావభేదక శంఖమువలన 11 విధమైన శిరోరోగంబులు జనించు, వాన 

లక్షణంబు లెప్టియనిన, ఆజా 
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వాతజ .నిరోరోగ లక్షణము, 

న్లో॥ యస్యానిమి_త్తం శిరసోరుజశ్చ భవంతితీ వానిధదాతిమా (త్రమ్ | 

బంధోవతా'పై 8 (పశమశ్చయ (తి శిరోభి తాపస్పనమిర జ్రోన | 

తా “కొరణము లేక నే యక స్మాత్తుగ దలనొచ్చుట రా|తులయందు మిక్కు_ట 

ముగ నొచ్చుట కట్టువలన గాని లేక ఆవిరివచ్చుటవలన గాని తల నొప్పి కమించుట 

యీ లతీణములు గలది వాతజిగోరోగ మచి తెలియవలయు, 

న్లో! యస్యోష్టమంగార చితంత థై వ భ వేచ్చిరోదవ్యాతివాతీ.నాసా 
భీ తేనర్నాత్రౌచభ వేచ్చనుశ్చ శిగోభి ఆావన్సనపిత్తకోపాత్ | 

ఇవో, మృస్దకమువై నిప్వజల్ల నటుల దపించుట "నేత్రములు నానికము అను 

వానికుం చావిరివెడలుట శీతకరప దార్థములవలన గాని లేక ర్యాతులయందు గాని 

శరుంచుట యి లక్షణములుగలది పిత్తపకోపమువలన గలిగిన శిరళ్యూల యని 

తెలియనల యు, 

కఫ శిరోరోగ లక్షణము, 

శ్లో! శికోభవేదన్య కఫోపడిగ్గం గురుప్రకి_న్తజ్ఞై మధోహిమంచ | 

భూరాకీకూటంవదనం చయళ్య శిరోభి తాపన్సక ఫ[పకోపాల్ | 

శా, కరము కఫమువలన వూయంబడినటులుండుట ఒలువుగనుండుట బం 

ధింప బడినటులుండుట చల్లగ నుండుట కంట్ అప్పలు ముఖము వుణగ్నులు యో 

లతణములుగలది గ్రేష్టజ శిరళ్యూల యని “తెలియవలయు, 

నన్ని పాత విరోరోగ. లతణము,. 

శ్లో! శిరోభి తాచే వేత్రితయ(ప్రవృ' త్తే గ్రే సర్వాణిలింగాని సముద్భవంతి ॥ 

తా, వాత పిత్త కఫ శిగోరోగలక్షణంబు లన్నియు -గలది సన్ని పాతేజ 

శీకోరో? మని తెలియనల యా. 

ర_క్తజ శిరోరోగ లతు,ణము, 

న్లో ర క్రాత్శకఃవి శనమూనలింగ న్న్పర్భాసహత్వం శిరసోభ వేచ్చ! 

తా. పిత్తజ శిళోరోగ లక్షణయు క్షంచె శిరమున స స్పర్శన నము లేకుండు 

నది ర క్ కికోరోళ మని తెలియవలయు, 



౬ తా | 8! నై ల్యరోగనిదాన లశుణ చికి ఆ పదయః { 

యయజ వనివోరోగ లక్షణము, 

న్లో! అనృగ్వసా శ్లేష నమూరణానాం శిరోగతానా మిహానంత్ 

యేణ।కువ (వ్రవృ గి శ్నిరసోభి తాపః కష్టో భ నేను[గ రుజోతి 
మా(తమ్। నం స్వేదన చ్భర్ల నధూమన మై వ్రరన్ఫగ్విమో శ్చ 

వివృద్ధి మేతి | 

తా, శిరమునందలి రక్తము వస కఫము వాయువు క్షయించుటవలన కష్టక 

మెన కడుభయంకరమెన మ సకకూల జనించి మిక్కు_టము™ తుమ్ములు వచ్చుట 

శిరము తపించుట స్వేదన క్రియ వాంతీ భూనుపానమయు సస్యము ర _క్షసావము అమ 

దానివలన వృద్ధిం జెందుట యీ లక్షణయఘలుగలడి క్వయజశిరోరోగ చుని- తెలియ 

నలయు; 

కృమిజ ధిరోరోగ లత్ణము., 

తో నిస్తుడ్య తే యన్యశి కోతిమా [త్రం సంభక్యు చూణం స్ఫుగతీన 

వాంతః | ఘా/ణాచ్చగ చ్చేచ్రుధిరంనపూయం విరోభి తావః 

కృమిభిన్ఫ్సఘోరః |] ' 

తౌ, శిరమున సూదులతో బొడుచునటుల మిక్కు_టయుగ పీశగలుసట శిర 

మునందలి మెదడు ప్రురుగులవలన భహీంసబకునటులుండుట శిరయులో మిక్కు._ట 

ముగ చిలిం చినటులుండుట ముక్కు_వలన ఛీయుశోడ ర_క్టయు|సవీంచుట ముక్కు. లో 
నుండి [కము లాకొనొకపుడు వెడలుట యీ లక్షణములు గలది [కిమజ శిరోరేగో 

మని తెలియవలయు, భయంకర మై యీ గోగము (_పాణముల హారింపం జేయు , 

సూర్య్యావ_ర్ప లవణము, 

నో సూర్యోదయం యా పతిమందమంద మకీ భ)నంరుక్చము 

సె తిగాణా | ఏవర్ష తేనాంకుమతాన పాన సూర్వా[పవృణ్ 
a (ని ౧ 9 ©) — 

వినివ_గ్గతేచ | లీలేన శాంకిం లభ లేకడాచి రు్టై-నజంతు 

స్పుఖనూ ప్నుయాదడ్యా | సనర్వాత్సకం కష్ట తమంవి కారం 

సూర్యాపవ_త్తం తముదాపహారంతి ॥ 

తా, నూకో్యోదయము మొదలు న్నేతములు కనుబొమలు మెల్ల మెల్లగ కాచు 

క (పారంఖించి వ్ఫద్ధి జెంచునటుల నే కూలము వి జెంది అ సంగ తుడు సూర్యుని 

చందంబున కొం"కొంచెయుగ శూలతస్లు దు సూర్యా స్త్రమయకాల మునకు నిశేవం 
ఇ గ! 
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బగుట ఒకౌనాొక పుడు కీనోప చారమువలన గాని లేక వుష్టోపచారమువలన గాని 

నుఖయగలుగుట నన్ని పారీవికౌరముగనుండుట యీ లత్నణయులుగొలది నూర్యా 

క _రమని 'తెలియనలయు. ఇది కప్ప సాభ్యము, 

అనంతవాత లషణము.,. 

ఇ అద్ గ ఇ ఆలీ జో శో దోపా స్తుదుష్టాస్ర్రయవవమన్యాం సంపిడ్యగాఢ ౦నరుజూం 

నుతీచాం। కుర్భంతిసాత్నీ భు?విశంఖ టే శే స్థితంకరొ త్యాశు 

విశేషత స్తు గండన్యపా ర్నే్వేచ కరోతికంపం హనుగ్రహం 
లోచనజాంశ్చరో గాక | అనంత వాతంతేము దాహరంతి దోహ 

(త్రయోగ్లం నీరసోవికారమ్ | 

శో, వాఠపీత్తేకఫములు దుష్టంబులై మెడయొక్క_ వవకటిసిర నాశ్రయించి 

పలముగనీడ్చుట నేత్రములు కనుబొమల కణత అమవాన , జెంది కడుతీ వమెన 

పీడను గలుగంజేయుట దానిసంబంభమువలన చంపల యొక్క. పార్ళ ప్రములు మికు. 

టముగ” వణుకుట వెక్కిళ్ళు 1కిట్టిక్ నుట నేత్రరోగముగలుగుట యీ లత్నణములు 

గలది అనంరవాతమని 'తెలియవలయు, ఇది (తివోషుమువలన బనించు, 

అన్ధావభేద లత ణము, 

శ్లో రూయాశ నాత్యధ్యశ న (పాశ్వాతావశ్యమైనునై క్! 

“వేగనంధార ణాయాన వ్యాయా మైః కుపితోనిలః |! 

శేవలస్సక'ఫోవార్థం గృహి ఆ ఇృశిరసోబలీ | 

మన్యాభూశంఖకే క్లాతీ. లలా కు శ్లేతి వేదనామ్ 

శస్తారణినిభాంకుర్వా _త్తీవ్రాంసోన్టావ భేదకః | 

నయన౨వాధవా[శో[త మభివృద్ధోవినాశ యేజ్ || 

తా, రూనున్నము సేవించుట ఆజీర్హ ముగ నుండునపుడు భుజించుట తూర్పు 

శాలి మంచు మెథునము వీనిని జీవించుట మఠ మాత్ర వేగము నడ్తగించుట (శ్రమవ్యా 

యామము యివి మొదలగ్వవానినలన వాతము గాని లేకి వాఠక పము గాని (పకో పించి 

అర్థ శిరము నాశ్రయిచి "కతల సెన్చ్ష నరము క నుబొమ కణత చెవీ నేత్రమలలాటము 

: శ తో అమ్చా నీయొక్క 1] పార్శ ప్రయనందు వ్యాపించి బలిస్ట్హమె క స్త్రయుః బాదుచు 

నటుల గాని లేక ఆన్ని దీసెడి కల్లును మకించుసటుల శని త పవేదనను గలుగంకేసీన 
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అర్తావభేవక మనంబకు. ఇది మిస్క_టయుళ వృద్ధిం జెందిన ఆ ఫాగముయొక్క_ 
చేత్రమును'గాని లేక వెనినిగాని నశింపం జేయు, 

శంఖ లడుణము., 

శ్లో॥ వి తృరక్తాసిలామస్థా శంఖ బే శేవిమూర్చితాః | 

తీవరుద్దాహరాగంహి కోథంకుర్వంతిదారుణక్ 1 ] 

నళిరొ విషవ బ్వేగీ నిరుంధ్యాశుగ భంతభా | 

(తి రా (తాజ్జీివితంవాంతి శంఖకోనామనామతః | 

(త్యహోజ్జవతి భి పజ్యం (పత్యాఖ్యాయాస్యకార యెత్ || 

తా పిత్తము రక్తము వాతము అనునవి దుష్టంబులై (కఫముతో గలసి 
మిక్సు టముగ వృద్ధిం జెంది) కణతల యందు వ్యాపించి మిక్కు_టముగ పోట్లను మం 

టను యెటుఫువర్ల మ భయంకర మెన చాప్తును గకుగంజేయు, ఈవాఫు విష'వేగము 

గలదై మ_సకమువలన సొంకువణస వ్యాపించి శీ ఘయుగ గొంతునుపట్టికొ నిశి దిన 
ములలో మనుజుని జంపు ఇదియ శంఖకమనంబడు. బోగి శి దినములకు పీదప 

జీవించియుండిన సాధ్య మనియెజేంగి బ్య్రుమంతుడగ వైద్యుడు చికిత్సం జేయవలయు, 

వాతేజకిరోరోగ చికిత్స, 

న్లో! మ్యార్గవనిదాచే, శిరోభిఘా తేనిల జే వాతవ్యాధివధించరేత్- | 
ఘు తేనా_క్షంశిరో రాత” నభేద్యూహంపయోాను వా | 

తా, వాతజళశిగోశఘాతమునందు వాతరోగి చికిత్సంకేయువలయు, మణియు 
రాత్రియందు శిరమున నెయ్యి పట్టించి యూషమునుగాని లేక పాలనుగాని పానము 

జేయించవలయు, 

ఏరండాది చేపనము, 

న్లో వరండ చ[కమర్షోళ బీజంపిప్రాగ్ధర నాళ కై. శి! 

లలాశు లేప నాద్ధంటీ వాతకోపనివోరుజమ్ |! 

తా, అమదపువిత్తలు తగిరిణెవిత్తులు వీనిని పుల్లని కలితోనూరి నుదురు 
యందు లేపనముజేసీన వాలజ శిరోరోగము హరించు. 

శివార్ దవ కావ్ “వ తో చాతేజాతరిరోోరనో ఢా స్నెహ సాదవిమర్ష నమ | 

పానాహకోపవాహాశ్చ కు ర్వాద్యా తామ యాపహా? | 
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తా, వాతజ శివేనరో్శ మున వాతే నాశకర స్నేహము నలన స్వేవముమర్ల నః 
రు 

పానము ఆహాగయు కెట్టుగి కుడు మొపలనగు నుసచారముల చేయవలయూ, 
ఈక 

కుసూది చలేపము. 

తో కుప్ట మేరండ సూూలంచ నాగరంత [క చసితమ్ | 

కటు షంచళీ ఃపీజాం నూ ఆ లేపనతోవాశేత్ ॥ 

తౌ, 'నెంగల్వక గోషు ఆముడఫు వేరు శొోోంకి వీనిని మడ్జిగతోనూరి యుడికిం+ 

కొం“చౌముప్ల ముగ దళమున లేపనము జేసిన వాతజ శిరళూూల హరించు, 
| 

కు్టూది "వేవము 

న్లో కష్ట మేరండొ మూ లంచ "లేవ? ౩కాంజకపేవితః | 

రికో & రింవాత జూం] సానా "ల్లు వాముచుకుందజమ్॥ 5 a 
మో 

క్ష అమువప్రు నేరు | ఆఅనువానిని గాని లేక ముచునం వూలను 

వాతిజశికోరోగ హరవ స్పర్శ, 

శో చేరిరో వ్యాపితి చ్చర్మ పోడ స శాంగుళము ద్భి)త తమ్ | | లేన వెష్ట్య 

శిరా ధన్యాన్నాషక ల్కెన ల తేపయీత్ [- నిశ్చల స్యోపవిష్ట్రన్య త లైః 

కోప్లైః| పపూరయేత్ | ధార యదారుజశ్ళాం శే ర్యామంయా 
Qa. 

మార్గ మేవవా | శిరోన సి లర త్వేషశిరేరోగం చ వాత జమ్ 

సానుమశ్నాతీకర్ల నాం మరి రి తంమూర్థకంపనమ్ | విరాభోజ 

నమేనెప. శినోవ ని. న జ్య తే | వంవా హాంవడహం౦ంవావీ 
నా ఎండ్ స్ట | 

నపాహంచె వవూచరేత్ 
—_ 0 

తా శిగోకోగమున శిరమునకు తగిన 16 ఆంగుళముల పొడువు వెడల్పుగళ 

Ge కోలు నుతలయంక టోొప్పీవ వ ₹గుట్టి జా నిచుస్టు వుద్ధిపిండిని లేపనముజే జేనిరోగి నికకార్చుం 

) శమించువరకు ద బెట్టి నూనెనుకాచి కి కంచ ప్త సము నాంశున పుడం ందుబభోనీ తలనొపె 

గాని ] 'షూముచానజేక చ షయ శా? నరింపం చేయు టయ శిరోవ స్రీయనంబడు, 
ణ్ అ శో అనాాన్నా శ ఎల్ లో ఖై ము = ల అవ్ 

ఈవోవోవ ఏన ప్ దినమున ననుఠేన 6 వనము గె నను 7 దినయులె నమజనీన వాశములను 
వాజ్ చ... Nee (Cn 



న్ 
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గలిగిన శిరోదోగము చెక్కిళ్ళు పెడతల ెస్తనరము 'న్నేతములు శౌవులు అనువాని 
ల్లు హుం 

యందు గలుగుదోగములు ఆరి తే వాతేము తలవరాాకు వీనిని హరింపంజేయు, ఈ శన 

వ_స్టిని భోజనాత్చూర్వ మే జేయించ వలయు, 

వీ తజ తినోదోగ చికిత వ ౧ 
9 న్గొగ్లాక్-క లి అల అధు య్ = న పిశ్తాత్సశే లా గే స్నిగ్ధం గమ్య గ్విచేచనమ్ | 

డై అసి నొ = చా లి 
మృడిషకా(త్రిఫ బచూణాం రై. లై రక రపి || 

తా, పి త్తశిగోరోనమున (చాకుపండు (తీఫలములు ాటుకు అనువాని కస 

ములపేతను పాలు నెయ్యి, ఆనువానిచేతకు బానుగ నిచేచనము జేయించవలయు, 

కుముడాది బంధనము, 

తో కుముద్ త్సలపద్యానాం నీతానాం చందనాం బుఖిః | 

అసు అట య ల వో అడి వ 
స్పర్మాస్సుఘాక్చషవనా స్పవ్యానాహాో సొంతయ్ ॥ 

తౌ, తెల్ల కలువ నల్లకలువ కమలము అనువానిపెచందనోదక మును చల్లి మస్త' 

కయునందుకట్టుగట్టి సుఖకర మెన గాలిని యినుఖ వింపం జేసీ నదాహ ముపొట్లుళ మిం-చు, 

కఫజ న్ధ్నార వర గ చికిత్స. 

వో పృకెచందనై నూర రేపవేండాదికార యేత్ | 
Mm mM యు ఉర చీ 

తౌ. కఫజ శినోగోగమున చందనము రూక్షకర చవ్యములు అనువాని లేపన 

మును శక్వేదాద్మి క్రియను జేయవల యు, 

హశేణ్చ్వాది 'లీపము, 

శ్లో! హూచశేణబునత శై లేయ ముస్తెలాగరుదాగుధిః | 
కీ ] హో చేపఃకఫా రినుణ్ | మూాంపు రాస్నోరుబూ కై శ్చె క్రోస్టిక లేప కఫా ర్లినe 

తౌ, నేణుకలు (గంధితగరము శిలాజిత్తు తుంగము స్పెలు రమేలకులు కృష్ణా 

గదు చేవదారు జటామౌొంసీ సన్న రాస్నము ఆముదపువేరు వీనిని నూరి యుడికించి 

పిాతోవ్మముగ లేపనముజేసిన కఫజ శికోగోగము హరించు, 

(వపఫున్నాటాది 'లేపము, 
క్ష 

శ్లో! శుంకీ కుష్టు (ప్రపున్నాట చేనకాస్సె నృమాహియైః | 
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మూ తపి సైన్సు ఖో సైన్స లేప న్తెప్ట్టుశిరొ ర్హినుత్. | 
యి QQ... 

తౌ, శొంఠి చెంగల్యకేమ తిగరిశె విత్తులు ₹వదారు. మహీసా హీగర్లి లకు 

వీనిని ఆవుపంచితయుతో నూరి యుడికించి సుఖా “సమగ లేపనము చేనీన కషమువలన 

జనించిన మ_స్తకళూలను ఊారింపం జేయు, 

సాన్నిసాతక శిర x చికిత్స, 

న్లో సన్ని సాతనమ, వత ఘృతం హే లంచ న నృయః | 

భూమనన్య నా శక్రో చేపే స్పీగడాద్య ౩ మాచ శేత్ ॥ 

తా, సన్నిపాత శిగోగోగయు నెయ్యినూనె ఆనువానితో. శిగోవస్థి జేయించు 
టయే గాక నానీకయన ఘామసానమును జేయించవలయు, మటియు మ సక శేచనము 

లేపనము స్వేదము శీచనయు మొవలగు (క్రియలను జేయించదవలయు, 

న్లో॥ స్వేదనం ఘృతగోయఘయా మై గ్నీర్లుండ్యాః క్యఫ లే తనవా | 

నన్ని పాలోద్భ వాం పహాంతివీడాం హీ హితపాచనై . 

తా, సన్నిపూతేశిరో గొ గమున ఘృత నోదుములను గాని లేక వావిలినిగాని 

కహాయముకాచి దానివలన సేంవనన కర్మను జేయిం చాటుయే గాని హీతకర మెన పాచన 

మునకు సగా యొసంగిన సన్నిపాత కికోగోగయు శమించు, 

ర క్షజ నా Ex చికిత్స, 

న్లో! ర కృబే పి త్తనత ్పరోగ్టం ఖో జనాలబేపసేచనమ్ | 

శీతోష్ణ యోశ్చ విశ్యాసో విశేహా్యత్ర క్త క నూశుణమ్! 

తా, సర్వపిత్త శాకకరభోణనము. లేపనము. శేచనము శీతోస్ల ప దార్గ యులి 

శిరమున ధరించుట విజేవముగ ర _క్ష(సావమును జేయించుట యీ ొదలగపవానిని 

రక్తజ శిగోనోగమున జేయవలయు, 

కృష్తాది లేపము, 

శ ॥కృమ్లా ఎబుశుంకీమధుక గర హ్వక్పలంవాలశే ® | 

డలపి సై శిరా లేప న్పద్యళ్య్శూలనివారణ:ః ॥ 

తా, పిప్ప్ వట్టివేరు శొంఠి ఆతిమధురము విల్లిపేచల నల్లకలువ కరు వేరు 
ఫీనిని నుదకొముతోనూశి వు _సకమున లేపనము జేసిన తత్షణమున కూల వరించు. 



ల్యరోగనిదాన అవుగణ చికి త్చాదయః, 817 oy 
నాగ రాది నస్యము. 

| నాగ రకల్క_విమి శం థీరంన స్వేన యోజితం ఫుంసా | 

నానాదోపో ద్భూ తాం శిరో రుజంహాంతి తీ వాంచ i 

నిన్ ర్రిం నాశయ త్యాశు ఫుష్పంవాముచుకుందజమ్ || 

తా, శొంఠి కోల్కు_ములో పాలుగలిపి నస్యము జేయించిన పలువిధదోషముల 

వలన .గలిగీ తీవమెన వున్రకళూల శ్ఘముగ హరించు, 

దాడించాది యోగములు, 

న్లో! శిరళ్ళూూ లేతు నంజూతే నాసార కం (నవే వ్యది | 

డాడిమిపుష్పదూర్యోత్స రనంకర్పూర మాశీకమ్ | 

యవముం దుగ్గం శిరోమర్థ ౧ నస్యేపానేసితానయ; || 

తా, దాడింబపువ్వు గరికె అనువాని రసమునుగాని లేక కర్పూరము లేనె 

పాలు అనువానిని గాని శిరోమర్హ నము నస్యము పానము చేయించిన ను_స్తకళూల 

వలన గలిగిన (7 క్ష సౌవయు హరించు, మజియు పానము సేయునెడల దానియందు 

పంచదార పాలు కలుపవలయును, 

ఉదుంబర ఫల యోగము. 

ో॥ ఉనుంబర ఫలంపకం ఘృతసక్ళం సితాయుతమ్ | 

ఏలామరీ చనంయు కం భుక్రంస్యా (ద్ర కృశాంత యీ | 

కంటకారీఫలరనం లిప్లో (హంతి నిరోరుజమ్ | 

తాః పండిన ఆ త్రీపండాలో నెయ్యి పంచదారకలిపి పౌకముజేనీ యేలకులు 

మిరియాలు గలిపి భకీంచిన గాసికార_క్ష|సావము హరించు, మణీయు ములక పండ్ల 

లో రసముదీసీ శిరమున లేపనము జేసీన మస్తకళూల హరించు, 

నవించాది గుగ్గులము, 

న్లో! నింబత్య క్తి ఫలావా సా చూర్ణం కటుపటోలికా | 
తో యె శృతుర్లుణేక్యాఢే పాదాంశ ౩ వ్యన్ర్రగాలితమ్ | 

ఆదాయగగ్తులుం తుల్యం పీపా తేసి న్పునః చేత్ | 
G 
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వీండితం ఛతుయే త్క_ర్షం స్నీగ్గముష్లం చ భోజయేెత్ | 

వాత శప్మో్టి తితాం పీణాం దుస్సహంచ వీరోకుజమ్ | 

తా, వేపపట్ట (తిఫలములు అడ్డసరము. చేతిపొట్ల వీరిని సమభాగములుగ 

దంచి 4 గింత లువకముపోసి చతుర్ధాంశముగ కషాయముకాచి వడియగట్లి దానికి 

సమముగ శుద్ధి జీసీన ఊగి లముగలిపి గట్రియగు వరకు మరల-కౌచి (పతిదిన మొకకర్ష _ 

మత్తును శప ఫుచుండీన భాతకసరులవలన గలిగిన దారుణమైన మ స్థకసూలను 

వారింపంజేయు, దీనియంచు స్నిద్ధముగ వుష్టముగనుండు భోజనమును భుబింపం 

జేయవలయా, 

వైప తౌ డి చేపము. 

శో] నిగుషత రపైర్శర నం మరీచం మూరఈూలజైల్ ॥ డి వణడి థీ డ్ 

తౌ, మునగాకు రసముతో మిరియములను బేసనము చేసీన మ_స్టకశూల 

హారిం చు, 

న్లో! & పిప్పలి సై ౦ధవం పాచం గై లే నా జ్యేననన్యత: | 

శిరళ్ళూలం నిహంజ్యాశు త మస్పూనోోద యో యథా | 

తా, పిప్పళ్ళు సెంధవలవణము వీని చూర్షమును. నూనెలో గాని లేక నేతి 

లోగాని కలిపీ పాకము జేసి స్యము జేయిం చిన “సూక|ోదయము వల న నంధ కారము 

హారించుభ౦గి" మ_స్తకళూల స్రుమూగ వ హరించు. 

న్లో కృమిజోతు శిరోరో గే వ్యోదనక్వావ్యాశిగుడై 8 

అజామూ(శతేణ న నవి సె ర్షస్టం కృమిహరం వరమ్ |! 

కౌ, |తీకటుకయులు (కౌనుగ పట్ట మునగ పట్ట వీనిని మేకపం చితముతో నూరి 

స్యము జేయిం చిన (కైమిజ శనిరోరోగము హరించు, ఇది (క్రిముల నశింపం జేయుట 

యందు కడు శేషం బై నదిగ నున్నయది, 
© చయ 

విడంగాడి తె తలము, 

శ్లో వపికంగం నర కాదంటీ హీంగు గోమూత్ర నంయుతేమ్ | 

విపక్యం సార్ష పం సోయం కృ మిఘ్నఎనన్యతః నృతమ్ || 
ల 

యి 



న్లాల్యరోగనిదాన లతుణ చికి త్పాదయః, 819 

తా, వాయువిడంగ ముల్టు సర్జ కరము దంతి వేరు యింగువ వీని నావుపంచిత 

నూరి కల్క_ముజేస్ అంధు ేల్లావనూనె గలిపి కాచి నస్యము కేయించి 

డ్రమిజశిగోరోగము హరించు, 

నూ ర్యాపర్హ చి కిత్స క 

న్లో! సూర్యాన ర్త ప్రశమనం పాయ్ త్పగుడంహవిః 

తిలదుస్ధ(పలే పేన 'సూర్యావర్హం జయ్ త్యహోత్ ॥ 

తా, నెయ్యిలో బెల్ల ముగలిపి |తౌగినను లేక నువ్వులను పాలతోనూరి లేప 
నము జేసీనను లి దినములలో సూర్యావర్త ము హరించు. 

సూర్యాన ర్త రిరోరో౫గ చికిత్సి, 

న్లో సూర్యావ నో శిరావేధో నావనం శీ రసర్నిపోః -1-. 

పీ+తః శీరఘృ దాభ్యాన స్వాభ్యా మేవ విశేచనమ్ 1" 

తి, నూర్యావ_ర్గ మన వికోరోగమున సీరను వేధించుటయేగాక పాలు 

నెయ్యి ఆనువాని మొక్క స్యమును పానమును జేయించవలయు, మణియు వాని 

చేత దే విరేచనము జేయించవలయును, 

సూర్యావ_ర్హ రసము 

న్లో మృతసూతాథ )కం తీళ్లుం ముండం కా (మంమృతంసమమ్ | 

స్నుహాశీ. రేదినంవుర్ల కం పిండితంగాకు మూత్రకమ్ | 

మధువామర్షి తం భ శే లోవాప్యాతేదినేదినే | 

నప్తాళోత్పూర్యవ ర్తాదీ౯ శితోరోగా న్నివారయీత్. 

సూర్యోదయరసోనామ్నా నర్వమూర్థ గ డాపహ: | 

తా, రసభ సము అభం)కభస్మము లోహ భస్మము యినుపభ సము తమ 

' భస్మము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములో కునిచి బొంత జెముడుసాలతో 1 డిన 

ము తేనెతో 1 దినము మరించి మావపమాణమయు మాత్రలు జేసి లోవాప్మాతలో 

నునిచి (పతిదినము సేవింపుచుండిన 7 దినములలో సూర్య్యావ ర్హము మొదలగు సర్వ 

చినోరదోగములు అర్థ తలనొప్పి వీనిని హరింపంజేయు, 
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మహాలక్ష్మీ విలాసిని రసము, 

న్లో! లోవామ[భ ంవిషంము స్తం (తిఫలా | త్రికటుంతేథా | ధుతూూ 

రంవృద్ధ దారుం చ బీజమిం (ద్రాశనన్యచ | గోతురకద్భయం 

వైన పిప్పలీయమాల మేవచ | ఏ తేపాంనమ తాచూర్షం రస 

ర్లుతూరకస్గ్య చ | నిప్పిహ్యవటికాకా ర్యా బదరాస్థీప్రమా 

ఇతః | అనుసానం(పయో కవ్యం సుంరీచూర ౦ డి్భమాస 

కమ్ ॥ ఆర్ష )కన్యరసం చైవ తోలకద్యయ నేన చ । మప+లన్ళ్ 

వినాసోయం నన్ని పాతనివారకః | 

ళా. లోహాభస సము అభకళ స్మృము అతివస తుంగముస్పెలు (త్రిఫలములు 

త్రీకటుకములు వుమ్మె ర్తో త్రేఏీత్తులు భొొడ్డీ విత్తులు యి ౫ దాశనము' పల్తేయ యేన పళ్లేయ 

మోడి వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వమయుబాోనురి చి వుమ్మె త్తరసయుతో మిర్గించి "జే 

గింజంత మాతలు జేని యందొక దానిని 2 మాషములయెత్తు కొంకి చూూగ్నానుసాన 

ముతో గాని లేక 2 తులయులయెత్తు అల్ల పురసయుతో గాని శేనించిన ఒన్నిసాతె 

తక మ్యసక శూల హరించు, 

దశచూూలాది నస్యము, 

న్లో దశ మూూనీక పాయంతు సర్పిసె ఎంధవనంయుతిను 1 

నన్యమన్ధావ భేదఘ్నం సూర్యావ ర్రంశిరో_ర్లెనుణ్ | 

తౌ, దశమాళముల క సాయములో "నెయ్యి సె ంధవలవ ము. గలిపి నన్యుము 

జేయించిన ఆర్ధ *లనొప్పి సూర్యావర్తము మ_స్రక కూల వీనిని పారంపం జేయు, 

శారిజాడి లేసము, 

శ్లో! శాకిభోత్సలకుస్థాని మధుకంచామ సేవీతెమ్ | 

సర్పి స్తెలయుతో లేప సూర్యాన ర్రార్థ భద యో; || 

శా, నుగంధిపాల చేరు నల్లి కలువగడ్త చెంగల్వకోష్షు ఆతివముభురము వీనిని 

ఆమ్మ దథ్యయులవో నూరి ఆంకు నెయ్యి రూ'నెనలిపి లేపనము. జేసిన సూర్యావర్వము 

క్ల తోలనొప్పి హారించు, 
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భృంగ రాజాది నన్యము, 

శో భృంగరాజరన శ్భాగ మరతుల్యోర్క తాపితః | 

సూర్యావ రం నిహం త్యాశు నస్వేనై వ[పయోగరాట్॥ 

తా, గుంటగలగరర సమునరు సమముగ మేకపాలుగలిపి సూర్య పుటం బిడి 

స్యము చేయిం చిన సూర్యావర్తము కీ ఘయుగ హరించు, 

అనంతవాత శివోరోగ చికిత్స, 

న్లో అనంతవ-"లే క _రవ్యి స్ఫూర్య్యానర్త ర్త పాతోవిధిః | 

నీరా వేథశ్చ క_ర్భవ్యోనంత వాత ప్రశాంతయే | 

తౌ, అనంతచాతమున సూర్యావర్త నివార ణాన్థంలై జెప్పంబడియుండు 

చికిత్సలను సీ నీరా వేసనమును జేసిన ఆశంతెవాతము కొమించే. 

శుంశ్యాది నన్యము, 

న్లో భుంత్యానన్య మజాశీ, కే కృతంతద్ధితిన “ర్తి రినుత్ ॥ 

ఈశా, శొంఠిని మేకపాలలో జాది వస స్యయు జేయించిన తలనొప్పి హరించు, 

కుంకుమ ఫఘృతేము. 

నో కుంకుమం ఘృతసంయు కం వస్యే దర్భ శిరోవ్యథామ్ శ 

నాశ యే త్తత్థే _ణఢా దేవన హితమేత చ్చిరోరుజి |] 
జాలు 

ఈా, కుంకుమపువు(ను చేతీతో నూరి నస సము జేయించీన తశుణమునఅర్థతల 

నొప్పిని హరింపంజేయు, ఇది తం నొప్పీయందు కడుహీతేకరంబు, 

గాంధా ర్యాదె నన్యము, 

న్లో! గాంధాకీచ జటామాంసీ ఘృ తేన సహపాచయేత్ | 

తదాజ్యంనన్యమా బేణ నివాంత్యర్థ శిరోరుజమ్! 

శా, గంజాని జటామౌంనీ అనువానికల్క_ములో నెయ్యి గలిపి కాచి 

స్వము జేయిం చిన తత్నణమయున అగ్భతలనొప్పి హరించు, 
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తువర్వాది నన్వము. 

న్లో! అద్ధావభే దేతువరీదలోద్భపం రనంసుదూ ర్వాఠనమి శ్రితంచ | 

న స్యేనయుక్ర్యా పురుష సుబుదిబూన్ శిరోరుజం నాశయతి 
2 ఆకు ఆపాత రయ 

స్థ తర్భ మ్ || 

తా. కందియాకులు గరిక అనువానిరసములను నస్యయు జేయించిన తకీణ 

మున అర్షతల నొప్పీ హరించు, 
థి 

విండంగాది నస్యము. 

న్లో విడంగాది తిలాళ౯ కసూ సమా౯ విష్ట్వాని లేపయేల్. | 

ను గ్ వ్య! || నస్యంవాథాచ రే త్తస్నా దగ్ధ భేదం వ్యపోహతి 

తౌ, వామొవిడంగములు నల్లనువ్వులు వీనిని సమఖఫాగములుగనూరి లేపన 

నస్యములు జేయిం చిన అర్థతలనొన్ని హరించు. 

గిరిక ర్ర్యాది నన్యము, 
లం 

న్లో గిరికల్టీ ఫలంమూలం సజలం నస్యమాచరేత్ | 

మూలంవా బంధయేత్క్షై సనిహం త్యర్థశిరోరుజమ్ | 

తా, లెల్టగం కెనవిత్తులను గాని లేక దానివేరునుగాని వుదకయులోనూరి 

స్యము మేయించినను లేక దానివేరును చెవిలో గట్రినను అర్భతల నెప్పి హరించు, 

మరీబాది లేసము. 

న్లో మరీచం ఛభృంగజై నా)వె. ర్భరెచం శాలితేండులై 8 | 

అర్ధశితవ్యధాంహంతి చేపోవాశుంఠివారిణా | 

శా, మిరియాలను గాని లేక మిరియాలు బియ్యము అనువానిని గాని గుంట 

గలగరాక రసముతో నూరి లేపనము జేసీనను లేక కొంఠి వుదకముతో నూరి లేప 

నేయు జేసీనను ఆర్థతల నొప్పి వారం దు. ' 

వశారినాది చేవనము, 

శ్లో॥ శారిచాకుష్టమధుక వచా కృష్ణోత్పలైః స్తథా | 
లేపన్స కాంజికస్సే హా స్పూర్యాన ర్హార్థ భద యో! I 
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తా. సుగంధిపాల వేరు చెంల్వక ట్రా ఆతిమధుకము వస వీప్పలి నల్లి కలువ 

వీనిని కలివో గారి లేక నేసి ళో గాని నూరి లేషనముజేనీన నూ వ్యావ గ్ర ము అర్థతల 

నొప్పీ హరించు, . 

దుగ్గమర్హనాది నన్యము., 

నో! విటోసలయుతు ఘ్బుష్ట్రం మదనంగొ పయోన్వితమ్ | 

నన్వత' నది తేసు సూర్యే న్హాం త్య వార్ల ర్భ'భేదకమ్ | 

తొ,. ఖండశర్క_ర (మంగ కౌయ వీనిని చూర్లము జేసి ఆవుపాలతో కాచి 

నూర్యావ_ర్హ మను తలనొప్పి దగులుటకు ముందు నన స్యము చేయిం చిన సూర్యావదర్హ రము 

అరీతలనొవీ, చారించు, 
ధ్" ౨) 

న చాద్ యోగము, 

న్లో శశముం కరణం పీత్వా మరివై రవమార్ష్మి తమ్ | 

భోజవాదాతు నవ్హానో ర్పూర్యానర్వా్ధ భేదకా | 

హాంతి నర్వాత్తుకా శీఘ్ర దుఃఖచా భృశ దారుణా | 

తా, బాలింతబోళము భోడతరము. అనువానిరసములో మిరియపుచూర్షము 

గలిపీ ర దినములు భోజ నాత్చూర్వము (దాగిన కడుపీడనో నాడి శ యంకరయు॥ 

నుండు ఆర్థావభేవకయు సన్ని పొకక సూర్యావ ర్రయు వీనిని హరింపంజేయు, 

డార్యా వది "లేవము, 

న్లో, దార్వీహారి గ్రా మంజిష్టా నవింబో శిరపద్శకమ్ | 

ఏతత్ప్ర లేపనంకుర్యా చృంఖకన్య (వళాంతయే 

శా. |మానిపనుఫు మంజిషి వేప నేరు పటి చేవ పద్మ కొష్టుకము వీనిని సూరి 
ఖ్ (© కూ © 

"లేపనము జేనీన శంఖము హరించు, 

బలాది లేవము, 

ష్ బలాసీలోత్పలం ను శ్వా తిలాఃక్ఫవకాఃప్రుశర్న వా |" 

శంఖ జేనంతవా తేచ లేవన్పర్వశ్శీరో  రనుత్ ॥ 
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తౌ, ముర్తేవపులగము నల్లకలువగరిక నల్లనువ్వులు తెల్లగ లిజేరు వీనిని నూరి 

'లేపనముజేనీన శంఖము ఆనంత వాతము సర్వమ_సకరోగములు వీనిని హారింపం జేయు, 

కరంజాదిచూర్హ పొరేచనము. 

న్లో కరంజశి[గుబీజూని పష్మతకం నర్చె పత్వచః | 

న న్వేషాం శీర్ష రోగాణా మేతచ్చీర్ద విరేచనమ్ | 

తా, (కౌనుగ విత్తులు మునగ విత్తులు లవంగప త్రి తెల్లా వాలు లవంగ పట్ల విని 

చూర్లముతో శిరోవికేచనము జేయించుట సర్వశికోనోగములయందు. (శో _స్టయు, 

గుడాది నన్య ము. 

నో నావనం సగుడంవిశంం పిప్పలీపై ంధవాంబు శా | 

భుజ న్తంభాదిరో శేషు నర్వివూర్షగ దేషుచ | 

తా, బెల్ల య ఆల్ల పురసము పిప్పలి సెంధవలవణము వీని నుదకముపో చూరి 

సముజేయిం చిన భుజ సం భాదిక రోగములు సర్వశిరోరోగ ములు ఫీనిని హారింపం 

జేయు, 

శర్క_రాది నన్యము 

వ్లో! నశర్క_రం కుంకుమమా జ్య భ )ష్టం నస్యం విఢాయం పననా 

నృగుజ్హే | భూ)ళంఖకన్లాథీ శిరోక్లతు =లే దినాభినృద్ధి ప్రభ 
వేచరోశే ॥ 

తా, చేతీతో వేయించబడిన కుంకుమపువ్వును పంచదారలోేగలిపి నస్యము 
జేయిం చిన వారకర_క్షఘలవలన కనుబభొమణబు కణతలు "చెవి "నేత్రములు ఆనువాని 
యు ను eC టై వ [J { ర్ ” శి 

ఎను గలుగ శూల ఆర్థతల నొప్పి 'పొనైకాన బెల్ల వృద్ధి జెంచెడె శూలవారించు 

శీ రాది నన్యము. 

న్లో! గుడవాగరకల్క_ న్య ననంం మ_స్తకళూలనుత్ | 

నాగరకల్య_విమి[థం వీరం న స్యేన యోజితం న్యాణామ్ | 
నానాదోపోద్భ్భూ తాం శిరోరుజంహం తితీ[వత రామ్ | 

తౌ, బెల్లము శొంఠి అనువానికల్క_మును నస్యము కేయించిన తలనొప్పి 
వారింపంజేయు మతీయు శొం8కికల్కములో పాలు గలి స్యము జేయిం చినంపలు 
విషదోషమమువలన గలిగిన దారుణమెన తలనొప్పి పహారింపజేయు, 



గుల్టురోగనిదాన లతు.ణణ చికి త్పాదయః, కరికి 

నీలోత్సలా ది (సే. లము, 

న్లో నీలోత్పలకణాయస్టి చందనంపుండరీకమ్ | 

ప్రతినిష్కచతొప ప్క_ంస్యా శ్రే తెలంపోడశకంపలమ్ | 

చతుష్టస్తీపలంధా।త్రీ పలానాంరనమాహా శేత్ 

పచే త్రైలావ శేషంతు న స్వేనాభ న్యంజవేనవా | 

యోజ్యంహంతెశిర స్తోదం ఫలితంచవినాశయీళ్ I 

తొ, నల్లకలువ వీప్పలి అతిమధుగము చందనము తెల్ల తామరపువ్వు యివి 

దినుసుయిక టిం టికి శ నిమ్మ్క_ములు నువ్వులనూనె 16 పలములు వునిరిక'కౌయల 

రసము రికీ పలములు యిటుల విని నెల్ల చేకము జేసి తెలసక్వముగ. కాచి నస్యమ 

ఆభ్యంజనము జేయించిన' మ_స్పకశూల సలితము వీనిని హరింపం జేయు 

న్లో॥ స్వేవోనన్యం ధూమపానం వి ేకో లేపస్పేకోలంఘనం లీర్ష వ 

_స్తీః |రక్తాన్ను _క్తిర్యహ్ని కరోపనా హోజీర్ల ంసర్పి శృాలయ ప్ప నషి 

కాశ్చ | యూపో నుగ్గ్భంధన న్వమాంనంపటోలం ని గున్తా తూ 

వాస్తుకంకార వేల్ల మ్ | ఆమా ధా లీ దాడిమంమాతులుంగం 

తె లంత కం కాంజికంనారి కేళమ్ | పథ్యాకుష్టం భృంగ రాజః 

కుమారీముస్తో శీర్ష ంచం డ్రికాగంధ కారా; 1 కర్పూరంచఖ్యాతి 
వూ నేషునర్ష సె చే నోస్యోను చీర దో గేయథాన్వమ్ || 

తా, అవిరి మొదలగవానిచే చమటదియుట నస్యము భూమపానము విశే 

చనము లేపనము కేచనము లంఘనము శిరోవ స్తీ ర_క్ష|సావమ రత్న వేయుట కట్టు 

గట్టుట ప్రాత నెయ్యి 60 దినములకు ఫలించినబియ్యయు యూషము పాలు అడవి 

మృగమాంసము పొట్టకౌయ మునక్కాయ (దాతపండు చకవంర్డి కూర కౌకర 

కాకు మామిడికౌయ వనీరికకాయ దాడింబకెయ నూధీఫలము నూనె మజ్జాగకలి 

చెంకౌయ కరక్కాయ చెంగల్యకోము గుంటగలగర కలబంద తుంగముస్పెలు వట్టి 

చేరు వెన్నెల చందనము కర్పూరము యివి శిగోరోగమున పథ్యకరంబులు, 
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శిరోరోగమునం దపథ్యము. 

శ్లో! తవంజృంభాం మూత బాప్పం నిదా వి ద్వేగమంజనమ్ 

దుగ్గం రతం విరు్ణాన్నంవిరుద్ద జలమజ్జనమ్ | 

దంతే కాష్టం దివాని[చాం శిరోరోోగీ పరిత్వ జేత్ ॥ 

తా, తుమ్ములు ఆవలింతలు మూత్రము కంటినీరు ని దమల వేము వీని నడ్డ 

గించుట అంజనము పాలు వుదకము విగుద్ధాన్నము దుష్టమెైన యువకములో స్నాన 

ముజేయుట దంత కప్ప సము పగటినిద యివి శిదోదోగ మున అపథ్యకర ంబు అగుటచే 

వానిని విర్జింపవల యు. 

ఇతి శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్భ ప్రసాద పారావారభోగ విహార పారీణ 

నిడిమూ మిడి భ గినత్సం| పదాయ కా రాధ్య రామచదేశిక శివ్య్యు త్తమ 

నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవిత్ర కవితాచాతురీధురీణ వె ద్వజన 

శిరోభూపణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామభయ 

(ప్రణీత కీ బసవరాజీయే ఆంధ తాత్సర్యస సి తే 

నై సౌల్య మదాత్యయ నాసారోగ (పతిళశ్యాయ 

నాసీకౌర్ళ శిరోరోగ నిదాన తత్సాభ్యా 

సాధ్య తచ్చికిత్సానుపాన పధ్యా 

పశ్య లక్షణయు క్తం 

అస్రైదళ పకరణకు, 

ణి 

హే 



జర (శ్రీరస్తు. 
—_—ల 

బసవ రి*జీయము, 

ఆం (థ "తా త్ప ర్య ము, 

-ఎ-వకోనవి౦శ వధకర ణము, _- 

శ్లో! కందర్చ నాగపంచాన్యం గజీదై త్యవినాశనమ్ | 
మహాతాశడవ శాలీనం లీంగమూ_* మహం భజే ॥ 

తౌ మన్మ ధజయశీలుండు ౫ జూసగురంహారకుండు నటన పియుండు లింగ 

స్వరూపుండు నగు పర మేశ్వారుని సేవను భి జిం చెన, 

న్లో (శీసీలకంఠ వంశాల్లి చం[ద్రమా బరనవాహ్యాయ। . 

వయ్యామి వృషరాజీయ మహం వెద్యశిఖానుణిమ్ | 

శా. నీలకంఠవంశ మెడి క్షీరసము.దమునక చందుడై బసవరాజని పేర్కొ 

కంబడిన నేను వైద్య గంధయిలలో కడు ఢేస్థం చై ద బసవరాజీయ మను న్మీగంణము 

యొక్క యేకోన వింశపకరణమును వచింప్పుచున్నాను, 

శో [ఆయు ర్వే దే)దుష్టావా తాద యోత్యర్థంమిథ్యాహారవిహోరత: | 

కుర్వంతి పంచ ధాగుల్మం కోస్టూంతర్ల (0థధిరాపిణమ్ | 

శా. మిథ్యాహారవిహారమువలన వాతపి లే శేప్మయలు మిక్కూటముగ (కో 

)ంచి కోష్టమధ్య మున గంథిరాస మైన క్ విధముల గుల్హుయులు ౫'లుగంజేయు. 

గుల్టురొ గ భేదములు, 

న్లో[ తేపాం పంచవిధస్థానం పార్శ్వ హృన్నాభివ స్త్వయః | 

నకోణి తై: ప్ఫథ స్త్వ్వంద్వ నంఘా త 8 కచ దబ్బ థా |] 

తా, ఇరుపార్భ (ములు హృదయము నాఖిపొ వ్రీకడుపు ఆనునవి 5 ను నుల్మి 

మునకుస్థా నంబులు, మటియూా ర క్షగుల్హుము వాఠ గుల్మము పిట్షగల్భుము శ్రేషగులుణు, 
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వాళవి త్రీగుల్మము వాత శ్లేమ్మగుల్హుయు పిత్త శేష్మగుల్మము సన్ని పాతి గుల్మము ఆన 

గుల్మములు 8 విధంబులని కొందరు వచించెనరు. 

గుల్మరొగ సామాన స్రరాపములు, 

శో అరుచి; కృచ్చ) % విణ్మూ(త్రే మగ్నినూంద్యాం[త కరాజనమ్! 

అనాహ కోర పవాతత్యం సర్వగు ల్మేషు లక్షయెత్ ॥ 

తౌ. అరు చిగలుగుట మలమూ[తీచులు క డుకష్టముమిచ చెడలుట ఆన్నెమాం 

ద్యము గలుగట బాతమువలన (ైపేసలఅ-చుట కడు ఫుబ్బుట వాలేమూ-ర్థ్వముఖం 

బగుట యీాలకుణములు సర్వగుల్దములయంచు సాధారణంబుగ నుండు, 

వాతగుల్మ లవణము. 

శ్లో! యస్టాన సంస్థాన రుజా వికల్పం విజ్వాత సంగం గరనక్ష) 
నోకమ్ | శ్యావా రుణతే(ం రిరిర జర ౦చ హృాత్కువీ, 

పారా పంన శిరోరుజంచ ! కరోతిజీ శేత్యధికం ప్రకోపం భుడే 
మృదుత్వం సముంపై తియశ్చ | వాతా తృగుల్ళాన చ త తే 

రూం కపాూయతి కం కటుసేవనంచ |! 

తా. ఒకానొక పుడు నాభఖివ_స్టీపార్ళ్యయలు అనునానియంచు వ్యాపించుట 

షెకానొక'సుడు సూత్రము? లావుగ గండ్రముగ లీక పొడవుగనుండుట వొకా 

నొకఫుడు మృదువుగ మలియొక్ష పుడు కఠినమగ పలువిధచేదనలు గలదిగనుండుట 

మలవారముల నడ్డగించుట కంఠము నోరుయెండుట శరీరము నీల వర్ష యు క్తముగ-గాని 

లేక యొజ్ఞగ గానియుండుట శీతజ్వరముగలుగుట వాడయము కడుపు పార్గ్వ్వములు 

భుజశిరస్సులు అనువానియందు కూల గలునసట ఆన్నము జీర్లం'బె న పిదప మిక్కు_ట 

ముగ (బకోపించుట భోజనానంతరము మృదువగుట యో లకణములుగలదింవాక 

గుల్మమని తెలియవలయు. దినియంచు రూతు వగరుచేడు కారముగల పదార్థముల 

“సీేవింపంజేసీనను నుఖము గలంగకుండు. 

వై త్యేగుల్న లశతుణము, 

క్ల! (ఆయు క్వేచే] జ్య్వగ_స్పృష్టాంగ గావశ్చావ్యచ్నే జీశ్ణేతి శూల 

కా! స్ప ర్శాపహో భమ స్వేదః ప్పి త్యాసల్హన్య లక్షణమ్ |! 

ద ల గ ర a అనాలని 
——_ 

శ విణ్శూతేం వాలే నాంతవిహాజనమ్- వాం (వకోపమువలన _పీగులణి దు, 
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తౌ, జ్వరము దప్పీ గలుపట అవయవములు మంకుట అన్నము జీర్ణంబగు 

నపుడు కడుపు మిక్కుటముగ భూలించుట తౌకిన నోర్చ సం కంట (భమ చెమట 

గలుగుట యీ లకృణములుగలది పెత్యగల్న్మమని జఇలియవల యు, 

నేష్టుగుల్టు లవణము, 

షో ఎమ్ ని Po టం అధ 
న్లో (సిద్ధసయ్యగ పా] ఇతద్వరశ్చపహాల్లాన;ః "కానో వా. ద్వేగగార 

నమ్! ఉన్నతం కఠినంతూ_క్రం కఫగుల్మన్యలతు.ణమ్ | 

తూ, సీత్రజ్వరము వోకరింతలు దగ్గుగలుసట తోొమ్మదరుట శరీరము జడముగ 

ఇంతులు గుల్మము పాొడవుగ కఠినముగ నుండుట యీ లతేణములుగలది శేష్మగుల్మ 

మని "తెలియవల యు, 

ద్వంద్వనన్ని పాతేగుల్లు లక్ణము, 

శో (అశ్విసీకల్పే) మి(శ్రిశే ద్వంద్వ జంగుల్హుంనర్వలింగం త్రిదోష 

జమ్ | వాతపిత్తాధి కేగుల్లే దాతవ్యశ్శిఖవాడబః | 

తా, వాతపిత్త వాత శ్రేష్మ విత్త శ్లేష్మ లతణంబులంగలది ద్వంద్వగల్మ 

మనియు చాత పిత్త శ్రేమ్మ అతృణంబులరాగలది (తీదోషగుల్మ మనియు తెలియవలయు, 

వీనియందు శిఖిచాడబరసము నొసంగవలయు. (వూరో్న క్ష సంచగుల్ముయుల లో డం 

ద్వే త్రిదోప,గుల్లు ము ఆసాధ్యంబులు, ఏక దోవజనితే గుల్మ యులు సొభ్యంబులు,) 

ర_క్షగుల్మ లకుణము, 

శో [ఆయు శ్రే దే] ఆమగర్భు స్ప వేచ్చాథ యూానారీ ముంచతి 

క్వచిత్ | వాయుః (ప్రగృహ్యూత్మద_క్షం ర_క్తగుల్బాం కనోోతిచ | 

ఫుంసాంచ ర_కృఘాతేన రక్షవిత్తా ధికేక్ళచిత్ | వి _త్తగుల్మం 
యథాచిహ్నం తే రై వన్యా (దుజాధికమ్ | నశూలం గర్భవ 

ల్పిండం గర్భవ ల్లతుణం భవెత్ | చికి కేద్దశ మేమా సేపుం 
డే 3 తం - ళీ చ ren) గ సాంచ్చత్తణ్ధ్థ 'జీభ వేత | గర ద్రగవ కాలె నార స గుల్మశ్చ 

జ్యే 5 Sn న లమ. ం నా Int నంభవేత్ | స్నృద్దస్వన్న శ్ రాయ దదె ఏ చే విర చనమ్॥ 

తా, ల యసక్వగర్భము (నవించినపుడు గాని లేళ వొకానొకపుడు గర్భ 

(సావము జేయిం-చికొఎనపుడు గాని అపశఖ్యము సేయు టవలన పాతీము(బకోపీంచిర క్ష 
చ్ 
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మును జేర్చి రక్ష గుల్హుయు నున లుగ ం జేయు. మణియు పురుషుల కుర క్షఘాతమువల న గాని 

లేక వొకాెనొకపుడు రక్తపిళ్తాధిక్యము వలనగాని రక్ష గుల్మము జనించి వీత్తగుల్మ 

లత్సణ యు క్తంబై యుండు. ఐనను దానియందు వేదనమా(తం బధికం బె కూల 

గర్బపిం జా కొరము గర్భల కోణములు ౫లిగియుండు. ర _క్తగుల్మము (క్రీ కి జనించిన 

10 మానములు గడచినపిదప జికిత్సంజేయవలయు, పురుషుని కై న కక ఇఇయన జికి- 

తం జేయవలయు, మణియు (బ'నవిం చిన య్రల హితకరభోజనయులు సేయుటచే 

తబుచుగ రక్త గుల్హుయు జనించు. తన్ని వార ణార్భం బె శరీర మునకు చమురుబట్టిం చి 

చెమటం దీయుటయీ గాక న్నేహముచే విశేచనమును జేయింపవల యు, 

శ్లో! [మతాంతశే] నవపసూతా హితభోజనాయా యాచామ 

గర్భం విస్ఫ జేదృతెవా |! వాయురి పీ తస్యాః పరిగృహ్యూర క్ర కం 

కరోతిగుల్హుం నరుజంనదాహామ్ | వై త్యన్య వీంగోన సమాన 

లింగం వికేవణంచా హ్యపరంనిబోధ | యన్ప ఎంద శతేపిండత 

సవనాంగై. శ్చిరాత్పళూల స్పమగర్భలింగ ః | నరాధిర; 

స్ర్రీభవ ఏనగుల్లా మా నేవ్వతీతే దశ మేచికిత్స్య:। 

త, నవీనముగ (బసవిం చిన శ్రీ యపథ్యుకర భోజనకంల సేయుటవలన 

గాన అపక్వగర్భ వాత ము వలన గాని బుతంకౌలమున నపథ్యకర భోజనముల నేవించు 

టటఉవలనగాని వాతము (బకోపీంచి బుతుకొలర క్తమును (గ్రహించి దావాపీడల గలు 

గంజేయు మ పూరోోక్త షీ _త్రీగల్భలవమణయా క్ష కృంటైరక్తగుల్మ మును గలుగం జేయు 

ఐనను దీనియందు మటియొక' విజశేషముగలము, అబెద్దియనిన యీ ర క్షగుల్ముమ ఆవ 

యవయు క్షం'బె + నలింపక కూలతోగూడి గర్బలత్న (= ఇయు క్షం బె (అనగా బుతువు 

డుళట నోటిలో నీళ్యూరుట _స్పన్యముయొక్క_ య్యనభాగము. నల్గగనగుట యీ 

“మొదలుప రోగన్యభావలక్షణయు క్షం.) దీర్చ కౌలమువరకు సుం డయ? చేచలిం పు 

చుండు యీ రక్త గుల్మము శ్రే జనించు దీనియందు 10 వ మాసము గడచిన 

పిదప జికిత్సం చేయవలయు. (మజీయు దీని నేకొందరు గర్భమనియు మటికొందరు 

ర క్ట గుల్ముమని యః నచించాదను, ఈ సంశయము 19 మాసములు ౫జచుటకుముందు 

నివ ర్తి గాకండుట చే నదివరకు చికిత్స జేయంజనదు, మతీయు 9 లేక 10 వమాసము 

సాధారణము? (నూతి కొలంబు. ఐననిది ర _క్షగుల్హుయనందు "భేదంబగ, కౌవున 

శ్వ “యస్స్పందతే పిండొత ఏవ నాం? 8) ఇత్యాది విశేషలక్షణములు గనుపీంచు 
న. 

ళు 
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టవలన సంశయము నివ ర్రియగు, మటియు గర్భ మెల్ల పుడు (పత్యేక అవయవముల 

వలన కూలను గలుగ ౦ జేయ చలింవుచుండు ర_క్ట్ గుల్మము తవ్వ్యతీరి క్షంబుగ నుండు 

జ్వరము జీర్ణంబైన పిదప తీరపాన విరేచనములు హితకరంబులగు చందంబును 

10 మానములు గడ-చినపిదప సుఖ సాధ్యం బగుట చే తదనంతరము చికిత్సింపవలయు 

నని జెప్పంబడియె, ముణి యు (గంధాంతరమునంగు శో “ర క్తగుల్నే ఫురాణత్వం 

సుఖ సాధ్యస్య లతణమ్[॥” అన గా. రక్ష గుల్మ మునకు 10 మాసములు గడచిన విద 

పే పురాణత్వేము సంభ విం చిన సుఖ సాధ్యం బగునని జెప్పంబడియున్నది) 

న్లో [గంథాంత శే] బుతుకా లేపి వాగశ్చే సృ తేఠా దాహ 

శూలనల్ 1ర_క్షగుల్హుం (వజాయ్రత గర్భలింగాభి సూచకః | 

నారా లోహిత కల్మంస్యా శ్పూతికాలే ౫ తేభిషక్ | చికి 

తే త్ర యథా శా(న్ర్రం శమయ్ న్నా(త్రనంశయ: | _ 

తా, చ్రీలకు బుతుకెౌలమునంనుగాని గర్భ స్రానము గలిగిన పుడు గాని 

దావాశూలయు క్తముగ రక్రగుల్టుము జనించు, దానియందు గర్భలమణము లే గలిగి 

శ్ £ ఇ ఆజ్ బ్లు కడ D౨ 
యుండు, టేక్ జనించిన ర_క్తగుల్టుమునందు (పనవ ర్ లముగడ-చచినపీదపశాస్తో) క్ష 

ముగ చికిత్సం జేనీన నిస్సంళశయముగ శమిం చు, 

అసాధ్య రక్త్రగుల్మ్ఞ లక్షణము. 

నో కూర సన్నతం విరారుద ౦ గుల్మం బహుగదాలయమ్ | 
cn యు క కో 

వ 4 a 2 | 

వివర్ణయె ద్భిషస్టారా త్పాణ్యంఫీం) నాధిశొభితా | 

తౌ, రక్ష గుల్మము శా బేలువ లె నున్నతమెన నరములతో చ్యాప్పంబి జ్వరా 

ద్యూప దవములతో గాడి చేతులు కాళ్ళు బొడ్డు వాచియుండన నా,క్రిని వైద్యుండు 

చికికత్సయందు వర్చింపవల యు, . 

న్లో! అతి_పవృద్ధ మ(నంతు భిన్నే గుల్లే నివారయేత్ | 

(పయత్నతో భిషక్తూర్ల మన్ఫగ్దర చికిత్సణూూ ॥ 

తౌ, రక్త్రగుల్మము పగిలిన రక్తం బధికముగ (సవిం-దు, దానియందు వై ద్య 

డు క్లీ ఘ్రమగ (పడర చికిత్సం జేయవల యు, 
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అసాధ్యగుల్ల లక్షణము. 

నో) (మాధవనిదాచే] సంచిత! |క్ర్షమకో గుళ్ళో మహావాస్తు పరి 
(గహః కృతమూల స్పిరానన్లో యదాకూర్శ ఇవోన్నతః | 

డార్భల్యారుచి హృల్లాన కాన చృర్ష్య రతిజ్వరై ః ] తృస్తూ 

తం[దా (పతిశ్యాయె రుజ్య లేన ససిద్ద తి | 

తా, గుల్మము (కమ[క్రమముగ వృగ్ధం జెంది యుదరమునందంతట వ్యాపీంచి 

ధాతుగతమాలయుగలగై సీరలవలన వ్యా స్తంబై తాంచేటివీంపువలె పొడనై చౌక 
ల్యము అన్న ద్వేషము వాల్లాసము దగ్గు వాంది అసంతోషము జ్వరము దప్పి తంద 

పడిసిము మొదలగు లక్షణములు గలదై యుండిన నసాధ్యంబని 'తెలియవలయు, 

నా! [ఆయుక్వేచే) గృహీతాానజ్వరంశ్యాన ఛర్ష్యతీసారవీడితమ్। 
హృన్నాభీ * హన్తపాటేషు సోథః శ్షపతిగుల్మినమ్ | 
శ్య్వానళ్ళూలంపిహసాన్న ఏ చ్వేహీాగంథిమూఢ తా | 
జాయతే దుర్భలత్వంచగుల్లినాం మరణాయ-వై | 

తా, వమనవినేచనమువలన పీడితుడగు గుల్మరోగికి వాదయయ సాఖివా_స 
ము పాదములు అనువానియందు వాపును జ్వరమును గలిగిన మృతిజెందునని తెలియ 

వలయు, మటీయు వుబ్బపసము శూలదప్పి అన్న చ్వేషముగలుగుట 1 గుల ము యొక్క 

నంట యక స్మాత్తు ౫ ౫నుపీంపకుందుట శ క్రినశించుట యో లక్షణాములుళల గుల్మ 

రోనికి మరణం కాసన్నమెనదని "తెలియవలయు, 

న్లో 1 [మూధవనిదా నే] అఫేనంహిజ్తునంయు_క్షంర క్త గుల్శవినాశనమ్!! 

తౌ, నల్లమందు యింగవ వీనిని సమభాగములుగ నూరి మొషయొత్తును ఆవు 
వెన్నతో రీ నుండలములు సేవించిన ర కగల్మము వారించు. 

శవసీ, + అంతరిషదధి గుల్మము అనువానియొక్క సైనము ఆకృతిసమౌ 
నంబుగనుండుటవలన "నెవ్విధభేవంబును గనుపించకుండు, ఐనను గుల్మముముషిప 

మాణమగలదిగ వి డధిపల్లుమునకన్న "పెగ్గగిగ నుండునని సు కుత యనంగు చెప్పం 
బడియున్న యది, "సల్లు య ని రాశ్రయం బై యుండుటవలనసా క విహీనంబగు వి డధి 

మౌంసర_క్షముల నాశ యించి యుండుటవలన పాకమును చెందు, 



గల్మరొ కగనిదాన లమ.ణ చికి త్సాదయః, 858 

ర క్షగుల్భుమునకు పారజాది వటికములు, 

శ్లో! (పూజ్యపాదీయే] పారదంశిఖతుత్గంచ చేపాళంగంధకంసమ 
మ్! ఆర గ్వధ ఫలంకృ హూం వ(జవీ. రణ చేషమేత్'। * మావ 

నూ[తాంనటీంఖా'దే త్ప్రీణాంగుల్లో దర[పణుత్ | t వింవీ 

ఫలర నంచానుపథ్యందధథా శేద నంహితమ్ | రకోదరంహశేతై ఎ 
నకఠినం లేవనేనతు | రుధి కేతు పవృ _త్రేపిర క్తవి త్తహరీ(క్రియా! 
కార్యావాతరుజా ర్రానాం సర్వనాతహరీ[క్రియా || 

తౌ, శుద్ది చేసి శ రసము శుద్ధి జేనీన మెలుతు త్రము కుద్ధి జేసిన చేసాళ్గములు 

శుద్ధి జేసీన. గంధకము శేలగజ్ఞు వీప్పళ్ళు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి 

బొంత జెముడుపాలతో ] దినము మర్టిం చ నాష మెత్తు ను (వుసీరిక పండ్లరసముతో 

గాని లేక దొండపండు రసముతోగాని లేక (చింతాకురసముతోగాని శీ మండల 

ములు సేవించిన రక్షగుల్డుము వారించు, పథ్యము పెటుగువంబకమును భుజింపవల 
యు, .ఈ వటికల చేవనవలననే రక్త గుల్భుయు హరించు, అటుగాక తాయివ లెకక 

నంబుగనుండిన లేపనమును శేయవలయు టదిపగిలి రక్తమే (సవింపుచుండిన రక్త 

ప్రీ త్త (సకరణమున జెప్పృంబడిన రక్షపిత్ర చికిత్సలం జేయవలయు, వాత్ గుల్మము 

నందు వాత (పకరణమున జెప్పంబడిన 'సర్వవాతహర (క్రియల ౧ జేయవలయు. 

లగునాది కహాయము, 

న్లో | లశునంకింశుకంబిల్యం (శాపయి త్యానహీంగుక మ్ | - 

(పాతే ః కొ వేనిపే వేత ర_కృగుల్లుసారంపరమ్ || 

తా, వెల్లుల్లి పాయలుమోదుగ చెక్కు మానేడువరుగుఅనువాని కషాయములో 

యంగువగలిపి (పాతః కొలమున జీవించిన ర_క్షగుల్మము హరించు, 

కణాది కమాయము. 

న్లో॥ [రనర త్నాకశే] కణాళ తహ్వోద్విక రంజ డారు భాజ్లీ౯ాకుళు 
గ WP అన జో 9 ఆం క గేంసతిలై స్పుపక్వమ్ తథారసోనాయుతే సిద్ధ మంభస్స హిం 

గుకల్క_ంవాతేర కృగుల్లుమ్ || 

| ధా త్రీఫల రసె 8ఖాదేత్ (శ్రుషౌంరక్తోదరంవా రేత్ ॥ 

{ చించాదళ రసంచాను పథ్యం దధ్యోదనంహిత మ్॥ 

27 
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తా. పిప్పళ్ళు సదాప (కౌనుగుచెక్క. నెమలిచెక్క. సరళ కేవచారు గంటు 
భారంగి వులవలు నువ్వులు వెల్లుల్లి పాయలు వీనిని సమభాగములుగ కపహాయముకౌెచి 

యింగువ కల్కముగ లిపి 4 మాసములు (దెగిన రక్తగుల్జము వారించు, 

తిలాది క్షోయము, 

న్లో! [నూధవనిదా నే] తిలక్యాధోగుడ భుతవ్యోవభార్డి రజో 

న్వితః | పీతోర_క్తభ వేగుల్లే నవ్రేవుష్సు చయోవితేః | 

తౌ, నువ్వుల కషాయము లో బెల్ల ము నెయ్యి గలివి (తీకటుకములు గంటు 

ఛాఠంగి పసపు అనువాని చూర్లమును క మాడలయెత్తును గలిపి 4 మానములు సేవిం 

చిన రక్తి గుల్ముమును నస్ట్రరజస్సును పహారింపం జేయు, 

ర కృగుల్మమునకు కరంజ లవణము, 

న్లో॥ [ఆయు క్వే టి] కరంజక్యత్వ చంతుక్ణాం ద్వితులాపరినమ్మి 

తామ్ | ద్వదోణేకాంజి శేవక్త్యా తస్మిన్న సై న శేవీ తే | లవ 
ణన్యచతుః ప్రస్థద్వి(వ్రస్థలశునన్యచ (వల్యేకమాఢకందద్యా 

దజాఖీ రన్యమ స్తునః | దద్యాత్పృథగ్ట్వికుడవం. తెలన్యచ 
ఘృతన్యచ | నమ్య క్పా శేతునక లేచూర్ణా న్యేతాని దాపయ 

త్ । న చిత్రకం[తిక టుకమజామోదాఫునర్నవా | పీాాంగాసౌ 

వర్చలంచవ్యం యవమారంవిడంతథా |! మువ్కృ_కారుష్క_క 

యారంతింత్రిణే బహ్మ వృత యాః | (బ్రాహ్మీ సోమార గగ్భథా 

నాంస్నుహీమోరం తిథైవచ | జీరకద్యయనంయు క్షం చూర్ణ 
మేపాంపలద్యయమ్ |! కరంజలవణంనామ స్నిగ్ధ భాండస్లి 

శ్ర 2 ణి 
తంచతేత్ | గుల్మాష్టాలన్లీ హళూలర _కృగుల్బంవినాశ యేత్. | 

తా, 20 పలములు (కౌనుగ చెక్కును దంచి 2 (దోణముల (ప్రమాణము కలి 

బోసి అప్రావకేషముగ కషాయముకాచి వడియగట్లి అందువుప్పు 4 (పస్థములు వెల్లుల్లీ 

2 (ప్రస్థములు -మేకసాలు 1 ఆఢకయు పజుగుమోదిమోగడ 1] ఆఢకమునూనె 1 కుడ. 

నము నెయ్యి ] కుడవముగలిపి బాగుగ పాకము చేనీ చిత మాలము (తీకటుకములు 

వోవుము గలిజేరువేరు యింగువ సౌవర్చలవణము చెవ్యము యవమారముబి డాలవణము 

మొక్కొ_మ నల్లజీడి చింత మోదుగ చెక్కు నుండూక(బహ్మ్హి పుల్ల తీగ లేకబొల్లి వూస 



గుల్టరోగనిదాన లవణ చికి ల్పాదయః : 

శీల జెముడు ఆనువాని కారములను జేలకజ్ఞి నల్ల జీలకజ్ణ అనువానిని డినుసుకు'2 ప 

ములచొప్పున గలిపి నేతితో మాగినకుండ యందునిచి శేవించిన గుల్మము ఆష్ట్రీలము 

పీ హాము శూల రక్త్రగుల్హుము వీనినిహారింపంజేయు. (మణియు 5 చిన్న ములయొత్తు ' 

యింగువను ఆవువెన్నలో గలిపి సాయం స్రాతః కౌలముల సేవించిన ర_క్షగుల్మమును 

హరింపం జేయు ,) 

వాతేగుల్మళూలలకు శంఖ దానకము. 

శ్లో! (అయురే దే] పై క ంపంచలవణం బాణంతుత్ధంచఖర్చరమ్. 

పటకీకుడ వార్గం చ తదర్గ్భంనవసాగరమ్ | కానసీసంటంకణంనర్జ 

యవమోరంవలార్థ కక్ | నర్భమేకతీ నంయోజ్యం డవురు 

యం (తస్యమధ్య7 | - భుబ్ల్యాం (వరోహయీత్త తతు త్తు జ్వాలీ జ 

దిరేంధనై. =]. దానితంతత్సరూ దాయ శేశోహాపంజల ప్రభమ్ 

చానయేదఖలాక- భాభూకా వ రాటాంశ్చవనంశయ; | శంఖ 

(దావఇతిఖ్యాతో గువ్యదరహరః పరః | శీతం కరు లేవైవ 

కాయవుస్థీంనిరోగ తామ్ |! వాతానాంనర్వళూలంచ పంచ 

గుల్హం నిహంతిచ |! 

తె, పంచలవణములుదినుసు కొకొ_క పలముచ్"ప్పువ రి పలములు శుద్ధి జేసిన 

మైెలుతుత్తము 5 పలములు శుద్ధి జేసిన కరి ఈ పలములువటిక శ్రే కడవము నవాసాగ 

రము కో కుడవము అన్న భేది పేల్చిన వెలిగారము సనర్దమైరము యవమైరము యివి 

దినుసుకు శ్లే పలము యిటుల వీరిచెల్ల చూర్ణ ము గావిం చిమయేకముజేని ] కుండలో వై చి 

దానికంఠమునకు దగిన సారాయిబట్టిని దగిలిం చి పొగపోకుండునటుల వాసినం దుకు 

చీలమన్ను లేపనము జేసీ యెండిం చి "సౌ రాయిబట్టి పెభాగము న మటిశముకకండను జో 

రించి సందులేకుండునటుల చీలమన్ను లేపగము జేసీ యెండించుటచేడమకక యం 

తమని పణజంగడుదానిని పొయిమోవనునిచి చం డక కలలో క్రీ జామువవకకు పాకము 

సీయు చు పెండ పె తడివన్ర్రుమును వేసీ యువకమును పోయా చుండిన పెసా రాయి 

టై యొక్క నొకతుండముగుంజ బోయుచుండు యుదకమును మణియొక తుండము 

ఏం డా తేజోరూపమై యుదక స్వరూసముగ నుండు శంఖ దావకమును (సవిలచు 

కానిని గాజాకు"ప్పెలో గాని లేక -గాజుగిన్నెలో గాని (గ్రహించి (పతిదినము యాగాణీ 

మెత్తును వోమపుపొట్టులోగలివీ దంతేములకు తగలక అంగ టిలో వేసుకొని (మి౭శివ. 
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ర క్షగల్మఘయు వుదరములు వాతరోగమయులు సర్య్వశూలలు పంచగుల్మ ములు మొదలగు 
సర్గ్యురోగయుల. హరిపంజేయుటయే-గాక శరీర పుష్టిని నిరోగత్యయను గలుగం జేయూ 
మజీయు నీ దావకములో సువర్గాది సర్వధాతు వుల గవ్వల వై చిన నిస్పంకయముగ 
(నృవిఠచు, (ఈ శంఖ దావకమును '8 మండలములు శేవించిన యే యాపధమువలన 
నివర్తింపక వాధింపుచుండు ఆసాధ్యశూలలు గుల్మములుహారించు, కుణియు దీనినే 
తూని| పతితూని వాతీములయందనును సేవింపందగను, డీని సేవనవలన కడుఫులోమంట 
గలిగిన పెరుగన్న మును తి, కబళములు భుజింపవలయు,) 

నిఖబాడబ రనము, 

స్మా. [ నిత్యనాధీయే) మూారితుంసూత ఆతా (మా[భం గంథకంమా 
థీకంనమమ్ | మర్షయేచ్చిత్రకదానై రకాన తూరయుతంది 
వమ్ |! త్రిగుంజంభతుయేన్ని త్వం నాగవల్లీ దశేనవా | వాత 
గుల్మ హర ఃఖ్యాతోరసోయంనిఖ చాడబః | హింగు సౌనర్చలం 
(త్యూసంసింధుదాడిమ దీప్యనై | ఫుష్క- రాజూజిధా న్యాకై 
రన్లు వేతనచి[తకై ; ! _అశ్వగంధావవాై వ నిర్గుండీనకచో 
రవైః | ప్రతిచూశైః కర్ణ పూ_తె (పస్థం(ప్రస్థంఘృతందధి | 

పోచ్యంఘృ తావ కేషంచపలార్ధ మనుళీలయేత్ | వాతగుల్లుం 
తథాళూల మనానాంచవినాశయేత్ | 

తె రసభన్మము తౌ మభస్తయ అభకభస్మయు శుద్ధి బేనిన గంభకము కుద్ది జేసిన 'స్వర్ణమాశ్నీకము యవమైరము వీనినిసమభాగయలుగ ఖల్వములోనునిచి విత మాూాలకనముతో 1 దినము మర్గించి 8 గగింజల మాతలు జేసీ యందొకదానిని 
తమల సాకుతోడ (పతిడినమ చేవింపు చుండిన వాతగల్భుమును లేక యింగువ సౌవర్న 
లవణము (లీకోటుకములు వెంరిధవలనణము దాడింబబెరడు వోమము పుష్కు.రమో లము జీళికజ్ట కొతి మెర్లు పుల్ల పబ్బలి చిత్రమాలము పెన్నేరుగడ్డ వసవావిలి కచోర 
ములు అనువానిని దినుసుకక కర (పమోణమువొపన చూర ముజేశీ చెయి 1 | పసు మె యౌ క S§-1\ థి ఇశజుప 1 (పస్థముబోని ఘ్ఫతేయు శేషించునటులకౌచి శే సల (పమాణమయగల యో ఫృశానుపానముతోడ సేవింప్రచుండిన వాతీగల్మమును ళూలను కడుపుబ్బగమున 
హారింపం జేయు, 



గుల్టు రోగనిదాన లవణ చికి త్సాదయిః, రల 

గుల్మ ళూలలకు శంఖ[దావకము, 

1 [సిద్ధరనార్మ వే] నైంధపంచయవనమోరం పటకీసుర సార కమ్ | 
శాటీనం సవసారంచ నమభాగంతు కారయేత్ | మర యే 

ద న్స కానూ[త్రం పాచ్యం పాతనయం(త్రకే | శంఖ (చావ 
రేసోనామ నర్వ వ్యాధి వినాశకృత్ | పంచకాసాకా తథా 

తాగాక మయరోగం సుదారుణమ్ | మన్యా స్తంభం క 0ఠ 

రోగం గుల్హుళూల జ్య రాపహమ్ | అన్నించ కురు తెదీ_ప్పం, 

తేజోవృద్ధి “బల(ప్రదమ్ | 

తా, సి ౦ంధవలవణము యవమారము పటికసూరా కారము ద్ధి జేనినఅన్న ఫే భేది 

నవాసారము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి ] గడియ మర్టీంచి పాత నా 

యం(త్రమునం దునిచి వండిన శంఖద్రావకము సీద్ధంబను దీనిని వోమపుపొట్టుతో 

శే తులము వొప్పు న (పతిపూట 'సీవింపుచుండిన సర్వళూలలు (వాతగుల్మము రక్త 

గుల్భుకూలలు బతుకుల స్టకూలలు) పంచకాసములు శాాసములు భయంకరి 

మెన క్షయరోగము మన్యా సంభ ము కంఠరోగమయ గుల్ముకు౭ల జ్వరము వీనిని హరిం 

పంజేయును, మజేయు దీని సేవనవలన ఆగ్నిదీపనము తేజో వృద్ధి బలమునలుగు, 

వి _్రగుల్లుమునకు డండామర రసము. 

న్లో! [మాధవనిదానే] కుద్ధసూతంనమంగంధం సూ తాంశంమృత 

"త్మామకమ్ | పంచారగం శాకనృకున్య (దవై గర్ల్ వి దిన 

(త్రయన్ స ర్పాయ్యైశ్చ (దవై స్యాహ్న్ రుథ్యా లఘువుశే 

పవేల్ | పంచధా భూధ లేవాథ చూర్షం నేపాళతుల్యకమ్ 

త ద్విగంంజం భత యేచ్చా జై ఫ్! పి పి త్రేగుల్హు (పశాంతయే | 

(చాట హరీతేకీ క్యాథ మునుపానం (పక కల్ల య్త్ | రసో 

డండామునోనామ పీ ప్త త్తగుల్మం నియచ్చతి | 

తా, శుద్ధి జేసీన రసము యద్ధి జేసిన గంధకము తౌ మభస్మము వీనిని సమభాగ 

ములుగ ఖల్వములోనుని చిగుమ్ముడు శే; వక్క దానికాొయలు పువ్వులు ఆకులు వేరు 

అనువానిరసములతో కీ దినములుమర్తి ౦ చి పీదపసర్నా కీరసములతోో 1 దినముమర్తించి 

* (తీగుంజం, 
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భూడరయం [త్రమునంచని చి అషఘపుటంబిడవలయు ఇటుల ర నూర్గుమర్తి ౦ చిక్ మౌర్లు 

లఘుపఫుటంవిడె చూర్థ్యము జేని దానికి సమముగ శుద్ధి జేసీన ఛచేపాళ ప్రు విత్తులగలిపి 

మర్చించి 2 లేక 8 /సరిగింజల యెత్తును చేతితోగాని లేక చాకపండు కరక్కాయ 

అనువాని కపాయముతో గాని 6 మొసనములవరకు శేవింప్రచుండిన పీత్తీగుల్మములు 
నిశ్చయముగా హరించు, 

శ్రేస్టుగుల్ల మునకు విద్యాధర రనము, 

న్లో గంధకం ౫ 'తాళకం తావ్యం | మృత తా (మం మనళ్ళీలామ్ | 

కుద్ధసూతంచ తుల్యా=శం మక్టయే ద్వా నయేద్దినమ్ | పిప్ప 
ల్యాస్తు కపాయేణ వ|జీతీ శేణభావయేల్ | నిప్కార్థు 
భతయుళ్లై దై) ర్లుల్బంప్పీహం వినాశయ్త్ | రసో విద్యా 

ధరోనాను గోమూ[తించ పిబేదను | 

తా. కుద్ధి జేసిన గంధకము కుద్ధిజేసిన తాళకము శుద్ధి జేసిన సువర్షమా తీకము 

లేక తగరభ సము తాామభస్మము లేక ఆ(భకభ స్మమయు శుద్ధి జేనీన మణి కిల కుద్ధికే 

సినరసము పీనినినమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి పిప్పలిక పాయముతో 1 దినము 

మర్పించి భావనజేసీ పిదప బొంత జెముడుపాలతో 7 దినములు భావనబేనీ క్లే నిష్కు 

"(పమాణమంతే వటికములు చేసీ యందొక దానిని తేనెతో సేవించిన వెంబడిగ గోయూ 

(తేయును (దాగిన గుల్మము పీ హరోగము హరించు, 

కాంచనమోాహాన రనము, 

శ్ఞా! (సిద్దర సార్ష వే] మృతంసూతం న్ఫృుతంతామం కాంచన్యా 
మర్షయొదవై ః | అర్కవజీ రసేనై వ దినాంచే వటకికృ్ళతం। 

NCO ర లం 

గుంజె కం గుడనంయు క్షం తథాగంధ సువర్చలమ్ | నిప్కి. 

కం గుల్మా శాంత్యర్ణం రనః కాంచనమోహానః | విశాలా 

కటుకాము స్తం కువ్యమింద్ర యవంనమమ్ | చూర్ణ యే చేవ 

దారుంచ కన్హైకం మధ్గువాలిహేత్ | గసల్మాదర జ్యరంకాప 

మనుపానం నిహంత్యలమ్ I 

* తాళ్ళతపుసం, Tf మృతా భంద, 



గుల్మరోగనిదాన లతుణ చికితాదయః, 88a 

తౌ, ర సభన్మము తా్యమభస్మము వినిని వు మ్మై తాకు జిల్లేడు బొంత జెముడు 

అనువాని రనములతో ] డినము మించి నిష్కపమాణము చెలము శుది జేనీన 
0 య 4 

గంధకము సావర్చ్భలవణముగ లిపి మరల మర్దించి గురిగింజంత మూ త్రలు జీని యందొక 

దానిని పాపర్శతికటుకములు తుంగము సైలు చెంగల్వకో స్థం కాడిసాపాల ేవబారు 

అనువాని మార్షములో కర్ష (ప్రమాణమును 'బేనెలోేగలివీ యూ యనుపానముతోడ 

సేవించిన గుల్మములు వువరములు జ్వరము తాపము వీనిని హూరింపం జేయు, 

“శూూని (పతితూనుల లశ్న్ణము, 

న్లో [ఆయి ర్వే దే] పక్వాశయాత్తు.కమశ న్పమిారోవృద్దోగునో 
cn తా గా థి 

పస్గమతీవతు గ్యాలత్ | తూనీభ వే త్సాపరివనృత్య గ చ్చన్న ష్ 

యాతి(పతితూని కేతి ॥ 

తొ, విరద్దాహార విహారములవలన  వాళము (పకోపిం చి (క మము? పక్ష 

మూ, తౌాళయములం జెంది గు వోపస్థల యంచు సనూదులగోబాడుచువటుల కడువేవనను ' 

గలుగంజేనిన తుని యనంబడు ఈ తునియే గుకోప స్థల యలయందు (పకో పించి 

శ (పలోమముగ' సంచరింప్రుచు పకక యమును జెందిన (పతిహాని యనంబడు, 

8 టక్ అసలా (ప్రత్య్వలా నిదానము, 

త్రి ఇట లొ ఇ ( 
| క ‘ ఇ డి న్లో॥ [ఆయు ర్వే దే] అవ్యలానాహలింగ-తు ౧ ంథిరార్థ్యనమన్వితి | 

తిర్య' కృథాకృళిసై ఎన (పత్య్వ్యాలాశిలోపమా | 

తా, సంచకింపుచుగాని లేక సంచరింపక కఠినంబుగగాని యుండు గంధి 

నాభికి (కింది భాగమున పొడవుగజనించి అనాహలతుణము_క్తంై యుండిన ఆపి ల 

యనంబడు. ఇదియే జఠరమున నడ్తముగ జనించి తాయివలె కఠినం వేదనతో 

గూడి వాత మల మూతే ముల నడగిం పు దుండిన (పత్యష్టాల యనం బడు, 
డె అ 

న్లో! ఇమా వాతన్యగు శో కృ విథినానముపాచ శేక్ ॥ 

తా, పూగ్వో క్షతుని (పతితుని అస్టీల (పత్యష్టీల వాత మలయందు గుల్మ 

చికిత్సలం జేయు టయ్ గాక శంఖ దావకముయొక్కొ_ సేవనను సగా జేయింపవలయు 

* (పలీలోమమన - (కిందినుంచి చెకేగుట, 



ద 
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వాతిక పరిణావముళమూల లతుణము, 

న్లో! [(ఆయుక్వే టే) ఆధ్మానాటోపరిణ్నూ త్ర విబంధారతి వేవనై | 

న్ని గ్ధోస్టోపశ మస్ఫాయం వాతికంతద్వ వేద్బుధః I 

తా, గడుపుబ్బరము కడుపులో గుడగుడశబ్దము మల మూత (పతిబంధము. 

స్వస్థత కంపముగలిగి న్్ పదార్థ శేవనవలన తట దుగ శాంథి'జెంచునది వాతీక 

పరితానుశకూలయని తెలియవలయు, 

చె తిక పరిణామమూల లవణము, 
ర... లి 

€ 

న తృష్టూదాహారతీ స్వేద కటవ్లులనణో త్తరం | 
౮ ఈ) ర వాం న. 

శఈూలంలీతశమపా్రాయం "వ తికంలతయేకు,ధః | 
యె బె 

తా, -దప్పీ దావాము అస్వాస్థ్య యు "చెమటగలుగుట కెరము పులుసు వుషు 

గలప దార్థ మలయండిచ్చగలుగుట వీతకర పదార్థ ములవలన ఇాంతిజెంచుట యో 

లకశ్నణమలుగలడి పీత్తజ పరిణామకూల యని తెలియవలయు, 

శ్రేమృపరిణావ హసూలలతమణము, 
(య్ 

న్లో; ఛర్తి హృల్లాననంమోహం న్యల్పరుగ్గీ ర నంతతిః [| 

కడుతికోపశాంతంచ తచ్చష్టైయంక ఫాత్మకం || 

తా. ఓకర హృల్లాసమ యిం గియకోహము మిస్క టయుగగలుగుట రుకిం 
తవేదనేగలుగుట కూల దర్భ కాలమువరసం కుట కారయు వగరుగల పదార్థ ములవలన 

శాంతిజేందట యీ లక్షణములుగలది కఫజ కూలయని తెలినయవల యు, 

శూల నిదానము, 

శ్లోః [మాధవనిడానే] యూనాభిఘా తాచ్చో కాచ్చావ్యతీభ"హణ 
మైభునాత్ | రూమయోన్నశుష్కశాకాచ్చ కపాయతి _కృపేవ 
నాత్ | కేనవాయుర్భ వేత్కృద్ధః కురు లేళూలమప్టనా | 

అ Lar గుణ్టియు' 'మొదలగువానినెక్కి సంచరించుట అభిఘాతమును జెందుట 
దుఃఖించుట మి ( ma ( క్క్కటముగ మాటలాడుట మిక్కు_టముగ శ్రీ సంభోగము సేయుట 

లయన్న యను యెండినకూరలను కౌరము చేుగలవసుప్రుణను మి3్కు_టముగ 
శ్ శ పంచుట యీ కౌరణయవలన వాతము (బకోపీంచి ర విభములెన కూలలను 
గలుగంజేయు, 

క 



- గుల్టురోగనిదాన లక్షణ ' చికి త్పాదయః, 841 

వాళవమాల లవణము, 

వ జో వ ౯3 ( ఇట ఇ | 
క్లో స్ఫాత్పర్శు ఏ పృష్ట్యతిగ్వన్తా ముహుస్తోదో ముహుశ్ళమః 

వర్గా న్ తాగమే తవం కృృద్ధం భవతి మారుతాత్ ! 

ఇ 3 వ్యా 9 = ' | అభ్యంగవ ర్షన న్స్ న్స ధ్ పై ర్యోజనై శ్చమేత్ 

తా. టొమ్ము పార్శ్వములు వీపు ముడ్డవూస వ_సీ అనువానియందు బలు 

మారు శూలించి పలునూర శొమించుట వర్ష శీత కౌలముల నందు సూల మిక్కుషట 

ముగ (బవోవీంచుట యాల కణములు గలది వాతజకరాలయని తెలియవలరము, ఇది 

అత్యం al వాళ ఇ గ క అభ్యాంజనము శ రీరమర్జ నము న్నీ స్థాన భోజనము ఆను వానివలన శమించు 

"పె తూల లతణము. 
ర 2 

| ఎప్ ల, అభ న్లో [ఆయు శ్వే చే] తృణ్యూర్భా స్వేదరుక్ళ్సోషా నాభి వస్తిషు 

వేదనా | మధ్యాహ్నే వార్త రా లేచ ఈూలం పె తాధికం 

చేత్ సాందుశీతలముష్లూోన 3 శృము కీతాగమేభవేత్! భపెల ర' లమ న్న వే AE ఛ్ 

తా, దప్పి మూర్చ చెమట పీడ శోనగలుగుట నాభి పొత్తికడుపు అనువాని 
యందు శూలించుట మధ్యాహ్న కొలము ఆర్ధ రాత్రి చకారమువలన అన్నము జీర్మ 

మయ్యెడి కాలము శర త్మా...లఅము వీనియంము మిక్కు_టముగ కూల గలుగుట యీ 

లక్షోణయులుగలది. పీ_త్రీజళూలయని జెలియవలయు, ఇది ఈచికరమై శీతకర మెన 

పదార్థ శేవనవలన యిహ్టాన్న సేవనవలన మటీయు శీత కాలమునందు శమించు, 

శ్లమజకూల లతుణము. 
౧ | 

నో [చర శే] పొంనశా కానహ్నల్లాసౌ శూలం సూరోదయే ద షొ లిన్ ల 
ఘనమ్ | వనంతే శిశిశే భుత్త దూవ్యతే కఫజం విదుః | 

తా, ఉబ్బసము దగ్గ వోకరింతలుగలుగుట సూరో[దయకాలమున నిక్కు_ట 
లి ౧ జ 

ముగ కూలించుట వసంత శిశిర బుతువులరోందును భోజనానంతరమును మిక్ము.ట 

ముగ (ఒకోవీంచుట యీ లక్షణము లుగలది శేష్మజకళూల యని చలియవలయు, 

ద్వంద్వ |తికోషశళూల లక్షణము, 

న్లో మి|శితేం ద్వంద్భజజ్లేయం కష్టసాధ్యం క్వ దిద్భ వేల్. |. 

(డిభిశ్స లన ర్య మసాధ్యం సాన్ని పాతికమ్ | 
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తా. గెంజేసి దచోషలతోణములంగులది ద్వంద్వశూల యనియు 8 దోషలతీణ 
ములం గలది సన్ని పాతకళూల యనియు తెలియవలయు, (మణియు “ఏకదోపోర్థిక 

స్ఫాధ్యః?” ఇత్యాది (గంధాంతరవ-చనమువలన యేక దోనయువలన జనించిన కూల 
సాథ్యంబు) ఓ దోషములవలన గలిగిన కూల కష్టసాధ్యంబు. సన్నిపాతమువలన 

జనిం చినళూల అసాధ్యంబు, 

ఈూలోత్స_త్రి స్థన ములు ఠీ 

శః ((గంథాంతశే] వాకాత్సకం వ స్తిగతం వదంతి పిత్తాత్సకం 
పూాపీ వదంతినాభ్యామ్ | హ్మ్ క్సార్శ (కుకు కఫ సన్నివిష్టం 

నన్వేషు దేశేషముచ నన్ని పాతాత్ | 

తా, పొ_తీకడుపుయందు వాతజ కూలయు నాభియందు పీ త్తజహాలయు 

టొమ్ముపార్శ సము కుతీ అనువానియందు శేష్మృజకూలయు పూర్వ క్ష నర్వ 

(పదేళశమలయందు సన్ని సాతకూలయుం జనించు, 

అమళభళూల లతుణము, 

శ్లో! (నిత్యనాథీయే]) కఫళూలే యథా చిహ్నం తథాటోవన్య 
“a అ జ వర్గ నమ్ | అనాహశ్చ (పసెకశ్చ హ్యేోమళూలన్య లక్షణమ్! 

తా. శేస్మకూలలక్షణయు క్షంచై యుండుట మిక్కు_టముగ కడుపులో 

గుడగుడశబ్దము కడు పుబ్బరము (చ కెరమువలనకాంలి వోకరింతలు జడత్వము నిశ్చ 

లత్వము గలుగసట _నోటియందు జొలుగారట ఈ లతణములుగలది ఆమకశూల 

యని "చెలియవలయు, 

పరిణామళభూల లక్షణము, 

న్లో! [పూజ్యపాదీ యే] భున్తే జీర్ణతియచూూ లం తదేవ పరిణా 

మజమ్ | వాతి _త్తకఫాధిక్యం విశ్లేయం పూర్యలశుకా | 

తా, భుజించిన యన్నము జీర్ణం బగునపుడు గలిగాడుకూల. పరిణామశూల 
యనంబడు,. దీనియందు వాక పిత్త శే ష్మాధిక్యములను పూరోం క్ష వాతాదిళూలల 

యొక్కాలతృుణములవలన చెలియవలయః , 

మృత్యుళూల లతుణము, 

న్లో! [ఆయున్వే దే] వాతేజం (శనణేర_క్షం నే (తాసన్టోచహరి[దతా | 

భమోమూర్భావ్య నిద్రత్వ మతిమాత్రంచ మృత్యుశే | 
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శా, శరీరమున నొప్పి మొదలగు వాశోప్మదవములు గలుగుటుం చెవిలో నెత్తురు 

గారులు కన్నులు పచ్చనగుట త బ్బిబ్బులా కుట మూర్చుగలుగుట నిదురబటకుందుట 
జ లు 

మూత్రం బధికముగ వెడలుట యాలత్నృణములుగలది మృత్యుళూలయిని తెలియవల యు 

పం_క్రిళూల లతుణము, 

[మతాంతశే] వేదనాతి తృపామూర్చా వ్యానాహో గార 

వారుచీ। కానశ్యాసౌచహీక్కా_ చప _్లీిళూంన్యలతణమ్ || 

, తౌ, శరీరమున వేదన గలుగుట కడుదప్పే మూర్చ కడు పుబ్బసము జడత్వము 

ఆరుచి కౌసశాషాసములు యెక్కి_ళ్ళుగలుసట యీలశృణములు గలది పం క్ సూల 

యిని తెలియవలయు, 

చూలోత్పట్సి స్థానములు. 

[రనరత్నా క శే] వాతా(కయే వాతజశూలజన్గనాభాచ పీ త్త 

(పభవంనడాహమ్ ! వకు స్థలేస్యాత్క_ ఫజన్యజన్ల శూలన్య 

చిహ్నం (పవదంతి వైద్యాః || 

తె, వారకూల వాత స్థానము నాశ్రయించి జనించు, పీ త్తళూల బొడ్డు 

నాశ్రయించి జనించి తాపముతో గూాడియుండు, శ్లేష్మ కూల తొమ్ము శా 

యించి జనించు, 

ద్యంద్యళూలోత్స ల్సి స్ట నములు. 

న్లో! వసా హృశ్చ్వార్శష పృమేమ నళూలః కఫవాతిక£ | 
కుతూ హృన్నాధి పారే రమ సళూలః కఫనైత్తికః | 

దాహజ్యుర కరో ఫఘూోరో విశే యో వాగేమై త్తికః | 

తొ, వనీ లొమ్నుపార్స (ములు వీఫు అనువానియందు శేషృచాతదగంద్య 
బాది శా బం ౧ య ౧ 

ములవలన శూల జనించు, కుకీ హృదయము వాభిపార్ళపయ అనువానియాందు 

శేష్మపి త్త ద్గంద్భముల వలన శూలజనించు, వన్నీనాఖి ఆనువానియందు దాహజ్వర 

యు-క్షం బె భయంకర మెన శూల వాతపి _త్రీయువలన జనించు, 

* కూల స్యోస నవా" SEN , 
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శూలసాభ్యా సాధ్యములు, 

క్లో 
నన. 
భేషజక ల్పే] ఏక దోపోన్టి త స్పాధ్యః కృ చ్చ / సాథధ్యో ద్వివో 

పః |నర్భదోపోల్టితొ ఘోర స్త ఏసాధ్యో భూ ర్యుషద్రవః! 

న ర్వేప్వే తేషు ళూలేషు స్యోమజం చాతిదారుణన్ | 
న 

* 

తౌ, ఏకదోషమువలన జనించిన కూల సాధ్యంలు, ద్వంద్వదోషమము వలన 

జనించిన శూల కష్టసాధ్యంబు. [భివోషమువలనజనిం చిన భయంకగమై “ల్లో, చేద 

నాలో శృపోమార్భా హ్యానా హో గారవారు-ీ | కాసశ్వాసళ్ళ్చ ష్ార్కాచ శూల 

స్యోపష్టదవాస్నృ తాః 1 అనూ వేదన కడుదప్పి మూర్చ కడు పుబ్బరము జడత (ము 

అరుచ్చిశ్వాసకాసములు యొక్కిళ్ళు ఆని పలువిధము లై న! యుప దవములతో గూడి 
యుండు శూలలు అస్తాధ్యంబులు, మణేయు సర్భకూలలలో అమశూల కడు 

ఆసాధ్యంబు, 

వాతకూ లకు ఉదయ భాస్క_ర రసము. 

న్లో (ఆయుక్వేబే] భన్మృసూతం మృతం బాభ)ం శిలా గంధక 
తాళకమ్ | హంగు కంకుష్టము_స్తంచ తుల్యం చూర్ష్మం AYA 

వయేత్ | న్నుహ్యుస్ను' త్తన్యనిర్ణుండీ * తుహాశాష్ట్రీ) దనై ః 
పృథక్ | (పకిన్షావెళి నంభాన్యంశుహ్క_ంతన్గోళకికృతమ్ | 

వ_స్టేబధ్యా మృడా లేప్యం శుష్కంకృ త్వా ఫుకేవవేత్ | 

{ చతుర్యా .మార్థమా _తేఘ తమాడాయ విచూర్ల యక్ 

ఫే గుంజూష్ట్ర మృతశుంఠిభ్యాం లేశ్వ్యాక్సోదయ భాన్కరః | 

వాతళూల(ప్రశాంత్యర్థ “తిలమోరం 1 నకుష్టకమ్. | మధునా 

లేహయేచ్చాను మూలంవా కాకతుండజమ్ | పంచకోలా 

భయాక్యాథం విప్పలీ చార్షనంయుతమ్ | పటుః కట్యూ్యూరు 

శూలేషుమన్లా న్నా చవిశేసత;। న చేయుస్ప ఎప్టలనణోగుస్టేచ 

మలబంధనే | తైలయు! కృశ్చన న్వేషు వాతళూలంచ నస్యతి | 

గం మహారాస్నా, 7 చతురా బసమొా (లేణ, 
ఆవిడ్తా 

ఫే జ్వేగుం చే, ft సక రమ్, 



గుల్మరాగ నిదాన లమతుణ చికిత్సాదయః, 845 

తా, రసభస్మము అభకభ సము శుద్ధి చేసీన శిలాజిత్తు కుద్ధి చేసిన గంధకము 
శుద్ధి బే బెనీన తాళకము యింగువ కుంకుష్టయు తుంగయు చై చైలు వీనిని 'సమభాగములుగ 

ఖల్వములోనుని-చి చూర్మ్మము జేసీ బంక జెముడుపాలు వుమ్మె త్త త వావిలి "పెద్దములక 

అనువాని రనములలో 'పతిచానిచే నొక్క_క దినము ఫావనజేనీ యెండించి ముద్ద 
జేసీ దాని బట్టజుట్టి మన్నుబూసీ యెండించి మూకుళ్ళలోనుని చి -ఏలమన్ను లేప 

నము జేనీ పాకయెనను చేయవలయు,. లేక కుప్పెలోనునిచి శక్తే రూమువరకు పుట 

మైనను వేయవలయు, ఇటులజేసీన పీదస దానిని డీసీ చూర్ష్మము.ేని రీ గురిగింజల 

యెత్తును నెయ్యి శొంఠి అనువాని యనుపానముతోడ గాని క న (ప్రమాణము. నువ్వుల 

కారము చంగల్వకోమ్షు వీనిని తేనెలోగలిపీ యీ యనుపానముతోడ గాని లేళ్ల 

యెజ్డ గురిజ వేరు చూర్తానుపానము తోడశగాని. శేక పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము త్రో 

మూలము శొంఠి కరక్కాయ అనువాని కసాయములో పీప్పలిచూర్జ్మ ము గలిపిగాని 

సేలం చిశ వాతేకూల హరించు. మణీయు = పె యౌాపధమును సైంధవలవణా నుపాన 

ముతోడ చేదించిన నడుము తొడ అనువానియంవలి కూల అన్ని మాంద్యము ఫీనిని 

విచశేవముగ హారింపం జేయు, మణియు దీని నుష్పు లోగ లిపి పేవిం-భిన వాతెగుల్మము 

మల బద్ద యు వీనిని ఊారింపంజేయు, నూనెకోడ శేవిం చిన సర్వాంగ వాతిళూలలు 

హరింపంజేయు, (మటీయు దీనినే తుని పతితుని అష్టిల | పత్యేష్టిల ఆనురోగముల 

 యంగును సేవింపందస,) _ 

వరాల దావానల రసము, 

॥ (మాధవసి దానే] చించాయ్ర కుద్దశంఖ'మార్జం లవణ 

పంచకమ్। తార ఃపంచాగ్ని నంఘూతే 8 పృథగర్థ పలాస్వితః। 

మరీ చంమాగధీశుంఠహి లగు చద్విపలంతథా। పారేదంగంధకం 

కామం వివచార్భ పలంపృథక్ | నర్వంజంబరనీ రేణ మర్ల స్టే 

ద్ద్రివస త్రయమ్। కోల[వనూ+ణాం వటి కొం పంచగవ్యన్భు తా 

సితమ్ | లేహయేచ్చూలశాంత్యర్దం మ్ఫు తాన్నం భోజనం 

తథా | లకునక్యథితం చేయంద ధ్యాజ్యగ వ్య మేవ నా. పథ్యం 

నిత్యం (పయుంజీత నర్వమాల నిబర్హ్శ ణమ్ [ న్బాభ్భ్యూలం 

వార పకూాలంచ సర నచూలంచ గుల్హుజను | ఆనావా ప్రిహ 

ముదక మక్టకి కర్క...రాసనాః | తయుదైవ' ననందేహోే 
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సేవయే దా్య్యాధిహార క్ష ః [ ఛభూలదా వానలో నామ్నా 

పూజ్యపాదేన భామీతః ॥ 

తా. చింతకూరము కుష్టి జేసిన శంఖభ స్మృము పంచలవణములు పంచాగ్ను 

లకూగరము యివి దినుసుక స్టే పరమ (తికటుకములు యింగసవ యివిదినునుకు 2 పల 

ములు శుద్ధి బేనినరస సము శుద్ధి జేసిన. “గంధకము తామభస్మృము శుద్ది జేనీ న నాళ యివి 

దినుసుకు క్లే పలము యిటూేల వీనినెల్ల ఖల్వములోనుని చి నిమ్మపండ్ల రసముతో తి దిన 
ములు మర్దించి శేగుబండంత మ్నాత్రలుజేనీ * పంచగవ్యముతో గాని ఘృతేములో 

శీవీంచిన సర్వశూలలు తొమ్ముళూల పార్ళ గాల గుల్మయ లు కడు పుబ్బరము 

ఖ్! వుదరములు శర్క_రాశ్ళ్మరి క్షయము వీనిని నిస్సంకశయముగ వారింసం 

జేయు. పథ్యము |పతీదినయు చేతీనంటకమును వెల్టుల్లిపాయల కపషాయమును మేక 

"పెరుగును గాని లేక ఆవుెపరుగనుగాని సేవిం పవలయు, 

ధిరాలకుఠార రసము. 

న్లో [శారీరే] టంకణం సారదంగంధం (త్రిఫలా వ్య్వోషతాళకమ్ | 

నిషం తా|మంచ చేపాళం భృంగ న్య్వరనమర్షి తమ్ | 

దిగుంజమా(తా వటికా మరీచే నార్ష )కేణవా | 

సర్యళూంకుశారోయం విమ్షుచ్నక మివాసురా౯ ॥ 

తా, వెలిగారము కుద్ధి చేసి సెనర సము శుద్ధి చేసినన ంభకము (తిఫలములు (తీకటుక 

ములు శుద్ధి జేసి న తాళకము శుద్ధి జేనీన నాఖిళషమభస్మము శుద్ధి జేసిన చేపాళ్లములు 

పనిని సమిభాగములుగ ఖల్వమిలోనునిచి గసుంటగలగరాకురస ముతో మర్తించి 2 గరి 

గింజల తే మూ|తలుకేసీ యంవొకదానిని మిరియపు చూర్ల ములో గాని క అల్ల ప్ర 

రనముతో-గాని సేవించిన “విమ క్ష మసురుల శాశనమ జేయుభంగి” సర్వశూ 

లల పహారింపం జేయు, 

పై త్వళూలకు ముసాది మండూరము. 

న్డ్ రసరత్నాకశే] మం౭డూరం చూర్చితంకృ త్వా ముస్తా బదర 

మూలకం | కణాశంంఠీయవ మొరంపంచానాంనమచూర్త కం | 

చూర్ణ తుల్యంచ మండూరం గోమూ[ తాష్ట్రగుణం భవేత్ | 

3 పంచగవ్యమన-_ గోము మము గోమూత్రము షాలు పిక నెయ్యి. 
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తత్తోల్భంచగవాంతీ రం పచేన దిగి నాశ నైః | వీండితం 

కోలమా (తంతు భత యేచ్భూలనుద్భ వేత్. | పాతర్ణుభ్యా 

హ్నరారాతె)చ భ త యేద్వటి కాద్రయం | మాంసంపిష్టం 

చగుర్వన్నం నూహపాదీంశ్చవివర్తయేత్. || 

తా, తుంగముగౌలు నేగువేరు పిప్పలి శొంఠి యవనారము వీనిని సమభాగ 

ములుగ చూర్ణముజేనీ దానిని సమము? మండూర చూర్ల మును గలిపి 8 డింతలు 

గోయ్మాత్రేయు గోమాత్రమునకు సమముగ ఆవుపాలుబోనీ మృద్వగ్ని తో మెల్లగ వండి 

శేగగింజల కే మాతలు కేసీ పాత; కాలము న 'మధభ్వ్యావ్నాకౌలమయున రా తికాలమున 

2 మాత్రలు శేవింపుచుండిన ఘాూలబుపహారించు, సర్వశూలలయందు మాంసము పిండి 

వ౧టకములు జజాన్నము మినుములు మొదలనగువాని వరిం పవలయు, 

కు బేరాతయోది చూార్హ ము. 

శ్లో! (సిందూరమణిదర్చ ణే] ధనదనయనమజ్ఞా టంకగార్టింగు 
సింధూరు చకమరిచశుంకఠీదిప్యపథ్యాక శానాం | (రమశల్రతిచ్చ 

వద్ద దూర ముష్తాంబు భాచజసయతిజభ 'రాగ్నింనర్వళూలం 
ఎరు న ణా 

నిసాంతి 8 

తౌ, గచ్చపలుకులు_ వెలిగారము యింగున సెంధవలవణము మాదీ ఫలము 

మిరియాలు శొంఠి వోమము కరక్కాయ విస్పళ్ళు వీనిని [క్రమముగ నెచ్చించి 

చూక్ష్మము జేసీ 4 మాడలయెత్తును వుస్తోదకము కో సేవించిన సర్వమాలల హరింపం 

జేయు టయే గాక అగ్ని దీపనమును నగా గలుగం౦ జేయు, 

గోమూ (త మెంతూరము. 

వ] గోమూ త్రసిద్ద ౦ ముండూరం (తైసలాచూార్ష నవనంయుతం | 
టి. యి [1 జ 

విలి హే నృధుస్పరిర్భా Se శూలం సంతి |క్రికోవజం | 
గ 

శా. గోమూ తయు కృళుగ కాచి సిద్ధ ము డేయాడిన మందూగమునకు సమ 

ముగ (తీఫలచూన్మమును గలిపి తేనెనోనాని లేక ేతినో గాని సేవించిన (తిదోషజ 

కూల వారించు, 
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శ్లేమ్షుతూలకు శూలసింసావటికములు, 

నో [ఆయు క్వే చే] విపాకర్షం నచాకర్ష౦ |క్రికట్ముత్రిఫలాచవట్ | 
భాళ్లీ౯ ముసావిడంగానొం (పతికర్ష ంచ * చూర్ల యేత్ | 

గుడేనసర్వతు ల్యేన గటి కాచణమా(తకా | 

శూలసింహపయోగోయం కఫళూలస రంభ వేత్ ॥ 

తౌ, అతికస వస (తికటుకములు (తిఫలములు గంటుబారంగి తుంగమ "సె 

యు వాయువిగంగయలు చిత్రమూలము. వీనిన్ దినుసుకొకొ-క కర్ష ముచొష్పున 

దంచి చూర్ణము జేనీ దానికి సమముగ బెల్ల ముగలిపి మర్తించి సెనగలంత మాత్రలు 

జేసీ చేదించిన శ్రేవ్మశూల హరించు, 

ఆనుశళూ లకు షు ఫఘెరనము, 

న్లో! (చూధననిదానే) + శుద్ధసూతంనమంగంధం నూ తాంశ6 
మృత తా్మామకం | సౌవర్పల౧ంచసూ తాంశం జంబీరై ర్హినన్నప్త 
కం | మర్ష మయ్ుడాత చేతీవైపఛ్వాలఘువుటత్రయం | దత్వా 

దాయతుతేచ్చూ శే సూ తాంశం(తికటుంవీపేత్ | మణు 

క. *ీయంరసోనాము] (తిగుంజమావూ ఈూాలజిత్ | ఏరండ_తై లం 

పుడ్భాగం లభునన్యద శాష్ట్రకం సకంపింగూ ్రిసింభూల్లం 

సరష్ట'మేక | త్రేమర్ల యత్ | (తినిష్క_ంభ త్ 'యేచ్చాను బామ 

శూల(పశాంతయే | 

తా, శుద్ధి జేసి నర సము శుద్ధి చేని ననంధకము తామభ సము సౌవర్చలవణము 

వీనిని సమ ఖాగములుగ ఖల్వములోనునిచి నిమ్మపండ్లరస సమయలో దినములు మర్షించి 

లీక్ష మైన మెండధెండించి |[పమిజెలలో నునిచి లీ లఘుపుటంబులిడి చూర్షముజేసి 

రస్గమునకు 'సమము౫” (తికటుకచూర్మముగలిపి తి గురిగింజలయెత్తును భక్షించి వెంబ 

డిగ 18 భాగములు వెల్లుల్లిపాయలు ] భాగము యింగువ లశీభాగము సెంథవ 

లవణము వీనిని మర్చించి 8 నిష్మ్టములయొత్తు నుంటజేని 6 భాగములు లాముదములో 

౫ లిపి తా9గిన ఆమకూం పహాూరించచుం 

శ్ర చిత్రకమ్ { నూతేం గంధం నమం శుద్ధం, { (త్రిసంజం సర్యకూలజిత్ + 



గుల్టరోగనిడాన లక్షణ చిక్ త్చాదయః, నిడ్తరి 

పరిణామళూలకు (తివృతౌాది యోగము, . 

క్లో త్రివృత్క_ ణాభయాచూార్లం నగుడం చోప్తవారిణా | 

జయెర్షనముఖే సేవ్యం ఛూలంచ పరిణామజమ్ | 

తా, చెడ పిప్పళ్ళు కరకపప్ప వీనిని చూర్లము జేసీ (పాత బెల్లము గలిపీ 

యుప్టోదకము తో నుదయమున సేవించిన పరిశావుళూల హరించు, 

జో 

నర్వళూలలకు స చ్వేశ్వర వటికములు, 

శ్లో! (మాధవనిదానే] విశ్వమేరండతై లేన హీంగు సౌవర్చలా 

న్వితమ్ ; మృతసూతకనంయు_క్తం_భథితంసర్వళూలహో | 
వం_క్రిళూలం తధై వాన్న(ద్రవళూలుచ సర్వశః | 

శా, శొంఠి యింగువ సొవర్చలవణఘు రసభస్మృము వీనిని 'సమభాగములుగ 

ఖల్వములోనుని చి ఆముదముతో మరించి వల (పమాణమంకే మాత్రలుకేనీ ] మండ 
యె యగ 

లము సేవించిన పం_క్రిళూల అన్న. దవశూల మొదలగు సరణశూలలు హారింపం జేయు, 

మృ త్యుళూలకు తయార యాగము, 

శ్లో! [మాధననిదానే) నంధ్యాలాంగలికామూలం శంఖంచ ద్వి 
సుణంతయో;ః | త్రయీణాంభఛావయచ్చూర్లం త్య) హంజంబీ 

రజ[(దమవై ః | రుధ్యాగజపు కేపాచ్యంత క్టైరంమరి వై రృ తైః! 

కర్ణ మూత్రం పి బేచ్చ్భూలా త్తళ్హ శాన్ను క్రి మాఫ్నుమాత్ |! 

తౌ నాడ్డుశాకరగడ్డ దన్న చర్గ గడ్డ యివి 'సముభాగమయులు శంఖ చూర్లము 

2 భాగములు యింటుల వానిని ఖల్వములోనుని-చి నిమ్మపండ్ల రసముతో 8 దినములు 

భావన జేసీ మూకరుటిలోనుని-చి సీలమన్ను లేపనముజేని గజపుటంవిడి యది మారం, 

బగు దానిలో కర్ణ (పమాణమును మికియనుచూర్ల ము నెయ్యి అనువానిని యనుపాన 

ముళోడ శేవించిన మృత్వుకూల తతణమున హరించు, 

నర్వళూలలకు వె శ్యానర వటిక ములు, 

న్లో! వై 6ధనం నాగరం ముస్తానవభాగం పృథక్సథక్ |! 

ప్రత్యేకం లశునం హింగు కుబేరా. త్రయం (త్రయమ్ | 
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ఏకాంశం భిన్సనూతంచ తె లే నె రండజేనచ | 
యా 

క్యాధితం నర్వళూలఘ్నం వ్లి హో౯ వై శ్వానరో భవేత్ ॥ 
| 

లౌ, సె ౦ంధవలవణము నొంది తుంగము స్టైలు యివి దినుసుకు 9 భాగములు 

వెల్లుల్లి యింగువ గచ్చపలుకులు యివి దినుసుకు 8 భాగములు రసభ సము ] భాగ 

ము యిబుల వీని నెల్ల ఖఅ్యములోనునిచి చూర్లయు జేసి ఆముదములో గలిపి వండి 

మొత్రలు జేసీ క_క్ష్యనుగుణ్యమున *ేవిం చిన (గుల్మము) సర్వకూలలు ఫీ నాము వీనిని 

వారింపం జేయు, 

శూూలాదులకు గజ కేనరీరనము, 

న్లో [సిద్ధర సార వే] శుద్ద నూతం ద్విధాగంధం యామైరం మర్ష 
యేద్ధసిఢమ్ | ద్యయో స్తుల్యం శుద్ధ తా్యామం నంపుకేతన్ని 

రోధయ్త్ | ఉార్ధ్వధోలవణంద త్వామృ ద్భాంగేధార యేద్శి 

షక్ | తతోగజపు'శుపక్తాసాంగశీతెంనమిద్ధ రేత్ ! నంపుటం 
చూర్ల యెత్పూ కుం పర్ణ ఖండే ద్యిగుంజకమ్! 'ఛతయేత్సర్య 

చూలారోపాంగుకుంఠీనజిర కమ్ | వచామరిచజంచూర్ల ౦కర్ష 

మున్నజలై : వీబేత్ | అసాధ్యం నార యే చ్భూలంరసోయంగజ 
శీర్ || 

తా, శుద్ధి జేసిన రసము 1 భోగము శుద్ధి జేసిన గంధకము 2 భాగముబు యి 

టుల వీనిని ఖల్వములోనునిచి 1 రూము బాగుగ మర్తించి దీనికి శీ భాగములు శుద్ధి 

చేయబడిన తావవుడచ్చిలోనునిచి వానిసెయాని యొకకుండయమడుపన సగమువరకు 

నుష్పుబోని దానినుధ్యమున సేశ్యామప్రుడబ్బినునిచి మరల దానిపె యుస్ఫబోనీ 

మూతినియాన్ చీలమన్ను తేపనముజేనీ గజపుటంవిడి సౌంగశీతలమునదీనీ డబ్బితోడ 
నూత్మముగ చూర్ణము జేని 2 గురిగింజల యొళ్తును తమలపాకలోనునిచి భ కీంచివెంబ 

డిగ యింగవ కొండి జీలకజ్ఞ నస మిరియాలు అను వానిచూర్త ములో కర్ష (పమౌణ 

మును వుష్ణోడకములో గలిపి (తౌగిన సర్వకాలలు అసాధ్యమెనశూలలు వీనిని 

హరింపం జేయు, 

శూూలారి రనము, 

ల్లో రసగంధంనమంతృ త్వా తామంతుల్యంనియోజయేత్ | మరీ 
చంనాగరంకాంగువవాజాజ్యగ్ని మూలకమ్ | మౌార్క_నన్వ 



గుల్టురోగని దాన లయణ చికి త్పాదయః, రవ్శే 

ర సేనై వదినంసూవ్మంవిమర్ష యేత్ | బదరా_స్తిప్రమాణేనవిటి 

కా; కారయేద్భిమక్ శూలుంగుల్మ్గముదావ_ర్తం వాతదోగం 
' గ 

నిహంతిచ | రనళ్ళూలారిరి త్యేషు వహ్ని మంద్యనిభూదనః |! 

తా, శుద్ధి జేసిన రసము శుద్ధి జేసిన గంధకము తామభస్శము మిరియాలు 

శొంఠి యింగువ వస జాజికౌయలు చిత్రమూలయు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వము 

లోనునిచి గంటగలకరాకురనముతో 1 దినము బాగుగ మర్షిం చి శేగుబండంత మా 

(తలు శేనీ 6 మాసములు సేవింపు చుండిన సర్వశూలలు గల్ముముబు వుదావర్తము 

వాతదోగి ములు అగ్ని మాంద్యము వీనిని హూరింపం జేయు, 

చతూలాంతక రసము. 

న్లో॥ (నిత్వనాథీయే ] మృణాల చందనంయ్టి గుళొచీ చాలుకోం 

తథా ! ఎతత్పర్యం నమంచూార్గ ౦ చూర్హాంకం శర్క 'రాంవీ 

శేణ్ | సిందూరం వల్ల మా(తేణ తేండులోదక పానలేః। పై త్య 

చూలవిదావశాచ నర్వళూలం (పశామ్యుతి |] 

తా. తామకతూండ్తు క్రీగంధమయు యస్టిమధుకము తిప్పతీగ టూతురుబుడమ 

వీనిని సమభాగములుగ చూర్లముజేని గీనికి సమయుగ పంచదారగలిపీ వల్ల|పమౌాణ 

మును నీందూరయు క్షముగ గడాగసతో సేవించిన పైత్యకూల తాపము సర్వకూలలు 

హరించు, ' 

"పక్క._గూల చికిత్స, 

క॥ ఇల్లిందయు[త్తరేణుల | పల్లవరనమందు జాతిఫలజావతుల్ 
వెల్లుల్లి భృంగి యేలకి |! నసుల్లభమావాలు పక్క_శూలలు 

నూనుక | 

తా, ఇల్లిందకొనలరసము నౌటాకు వు త్త నేణుకొనలరసము నౌటాక జాజ 

కౌమ జూప తి జెల్లుల్లి గుంటగలగర యేలకొలు లవంగియులు ఆవాలు వీనిని నూరి 

వీ పూటలు (తౌగిన (పక్కుకూల హరించు, 

నసర్వళూలలకు గి జూంకుళ ము. 

శో! [ఆయున్వే దే], నిన్న్యత్రయం శుద్ధసూతం ద్వినిష్కంగుద్ధ 
టంకణమ్ | గంధకం పంచనిష్కంచ వ్యేకనిష్క_ంచ ముస 
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కమ్ | చతుర్ని వ్య_ంచచే పాళం తత్సమం మృత ఈా|వ్రుకమ్। 

సర్భతుల్వం తిలవారం వృవషాన్లువార చి తకమ్ | తద్వత్స్ 

లాగ కయొరం వరడ్తోహ్మం తూ వ సైగంధనమ్ | యవమయమారం. 

డ(నిప్క_ంఛ బజాసావర్చకాచకమ్ | నము[దలవణం చైవ 

విప్పలీచ।త్రినిహ్క_కమ్ | చిత్రమూలరమై ర్యు!క్ష దినై కంచ 
విమర్లయేత్ | న ప్రథా చణకమార మార్ల )కద్రవమర్జి తిమ్। 
ద్విగుంజాంవటి కాంఖా బే దార్జ్రకన్యచవారిణా | గుల్మాస్దిలా 

ప్లీహ శూల (వత్యష్టీలాతు సిద్యయమ్ | ఉదరంస_పవృద్ధించ 

కొ ఛభ పొండ్యామయంతేథా | సర్వరోగా౯ హ రేచ్చీఘ Jo 
రనఖ్మూల గజాంకునః | 

తా, కద్ధి జేనీన రసము తి నిష్కు_ములం శుద్ధి జేసిన చెలి గారయు 8 నిష్కు_ములు 

శుద్ధి జేసిన గంధకము న్ నిష్క_యులు తుంగముస్తెలు 1 నిష్కము కుద్ధి జేసిన నేపాళ 
ములు 4 నిష్కుములు తామభస్మరు 4 నిష్కూములు నువ్వుల కారము 19 నిస్క_ములు 

చింత శమురము చితమాలమారము మోదుగవారయము యివి దినునుకు 6 నిష్కు_మయులు 

(లికటుకయులు సెంఢవలవణము యవమోౌరమయు యినిదినుసుకు 2 నిష్కు.ములు బిణా 

లవణము సౌవర్బలవణయు కౌచలవణము సము[దలవణము వ్ప్పళ్ళు యివి డినుసుకు 

లీ నిష్క_ములు సెనగకమారము 7 నిష్కు_యులు యిటుల వీని నెల్ల ఖాలషములోనునిచి 

చిత్రయాలరసమయుతో 1 దివము మర్దించి పీవప అల్ల పురసముతో మర్దించి 2 గురిగింజ 

లంత మాత్రలు జేన్ యంపొకదానిని అల్ల పుకసముతో లీ మండలములు సేవింఛిన 

పంచగుల్శములు అష్టీలము పీ వాయు అస్ట్రశూలలు (పత్యష్టీలము తుని (పతితుని వున 

రము స_ప్పవృద్ధులు నో పాండువు మొనల; సర్వరోగముల కీ ఘముగ హారింపం 

జేయు (శూల గుల్మని వార ణార్గం బై మహవగ్ని కుమారమును సేవింపవల యు, జె 

ప్పబడిన యాషధములవలన కూలగుల్ముయులు నివర్మెంపకుండిన యిక జెప్పంబడు 
శంఖ చావకమును సేబింపవలయు, 

శంఖు దావకము. 

న్లో! [అయున్వేదే] (త్రికారంపంచ ఎవణంపటకీనుర శార కమ్ | కానీ 
సంనవసారంచ తిలచించాపన- "ర్గ్షకమ్ | ఏతానినమభాగాౌని 

ఘటినూ(తంవిమర్ల యేెత్ | వాచ యెన్శద్యయం (కోణ మృదు 
oO ౮ గ 

వవ్నాతథాభివక్ | శంఖడా )నరసోనామ సర్యశూలవినాశ 



గుల్హురోగని దాన లవణ చికి త్సాదయః, రర కీ 

కొత్ | పంచకాసా౯ పంచగుల్ళా తయశకాసా౯ా వినాశ 

యేత్ | మన్యా స్తంభం కంఠరోగర హృదో)గం నర్వభళూల 
జిత్ | అగ్నించ కురు జే ద్ పం చేజోవర్ష బల్మపదః || 

నె 

తా, సర్జ్ర క్షిర యు యవతారము పటంకణకూరయు పంచలనణములు (అనగా 

౦ంధవలవణము సౌవర్చలవణము బిడాలవణము కౌచలనణయ మంచిలవణము) పటిక 

రాకౌరము. కాసీసము నవాసాగరము నువ్వులమోౌరయు చింతకూరము వుశిత్త శేణం 

"రము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి మొక రూము మర్చి ంచి కుండలో 

సీ దళ ముగ" చీలమన్ను బూసీ మునుపటివ లె నే సా కాయిబట్టిని తగిలించి మృడ్యగ్ని 

వండిన శంఖ దావక ము సిస్టం బగు, దానిలో క్లే తులమును వోమపుపొట్టులోగలిపి 

తములకు తగలక అంగిటిలో వేసుకొని (6 మొసములవరకు) (మింగచుండిన సంచ 

"సములు పం చగుల్మయులు కయ కెనము మ శాస్త సంభము కంళరోగము హృదో 

ఘు సర్వశూలలు వీనిని హృరింసం జేసీ అన్ని దీపము తేజస్సు వర్ణ పు బలము అను 

నిని సగా గలుగం జేయు, 

మహాశంఖదా)వకము. 

శ (మాధవని దా నే] రంభా చించాగ్ని భూపీలు కేతక్యవపిళ థై 

వచ | సాలకాలంచభూ దా(శీ నీ గుమూలహరిపీయమ్। నర 

పుంఖీ చనీలీ చతీల కాష్టంచబర్న రా | అష్టనద్వయ డారూచా 

ప్యర్క_శ ల్యపునర్నవమ్ | ని్చి హపావింశ తిః మో రాళ్ళంఖడాగవ 

సుపాచయుత్ | తూ రొశ్సవింశతిః (వోకాలవ ణానాంచపం 

చకమ్, ! పటకీనవసారంచ వరద్వయ (త్రిటంక్షణం | తుత్ణ త్ర 

యంతిలాతాళం గంధకంనజ్జ్ఞ కార కం | సపాహాణంచతు కా 

క్నం మూ[త్రవర్షంత థై వచ | భూషూర గృ హధూవమాఖ్యం 

సర్వంనంస్థావ్య యుత్పనుం | ఆన్లువ న్స వ శఖామాసం భావ ' 

ర చ్చముహుర్ముహుః | చేకోయంశ్రేవిధా నేన నాక సిద్ధి ౦ 

విచక్షణః | మూ (తైవర్లంచతోయాభం వరాటీ శంఖకం ద 

వేక్ | సార జేన చనంయు చరం వాతరోగేచయోజరయెత్. | 

౮ హాం ద రభెనచ | ' నీతజంర గుళ్ళ ద్వాదశ ఖ 0. చి హు రాణి క్ష సరం 
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వురాణంచ శోభంన వ్య్యాంగనూరుతక్ | (వమేహాళ వింశతిం 

కాంతి మూ =(తేకృచ్చ /౦త థై వచ | గజవాజినరాణాంచపకు 

పకీమృగోమచ | 'నర్యతనయారం చై తత్క.శ్యపేనచభామి 
తమ్ | | శంఖ (దావ మిదం నాన్నూ నర్భరో-గేషు శస్యశే || 

తౌ, ఆర టిపట్ట చింత చెక్కు. చ త్ర యాలము ముచ్చతుమిక మొగిలి యేపీ వెక్కు 

కలిగెక్టు చేలయునిరిక మునగ వేరు కణిపీచెక్క ములు వెంపలి నీలినువ్వులదంటువా 

యింట యేదుమద్ది నల్ల మద్ది "చేవ దాము జిల్లే శు వుర్త రేణు గలిజేరు అనువానిమోరములు 

సఇచలవణములు పటిక నవాసాగరము యవతూర సర్హతారములు వెలిగారము 

సురాకౌరము గసరిజాకౌరము. కుడి చేసీన మెలుతు త్తము కుద్ధి చేనిన పాలతుత్తము 

. శుద్ధిచేసిన కఫరితు_త్తము కుద్ధి చేసిన రక్తమణి?ల శుద్ధి చేసిన తాళకము కుద్ధి చేసిన గం 
ధకము సబ్బు పాహెణకు అన్ను భీది ఈ మ్మూతవరులో జెప్పబడిన 6 విధమూా,త్రములు 

చాటికారము కరుధూపము వీనినెల్ల సమభాగములుగ .గహించి అమ్లవర్ల మలో 

1 మొౌసమువరకు పలుమారుభావన జేని 'లేజోయం[త్రమున౦ దునిచి వండిన్ మూర్ 

వర్ష తుల్యం బె నీరువ లెనుండచు శంఖు నొవక మొదుసును అందు గవషలశ ంఖయుల 

జేసిన |దవించు ఆళంఖ్యదావక ములో క ద్ధి జేనీన రసమునుగలిపి సేవించిన వాతరోేగ 

ములును వోమపుపొట్టుగ లిపి సేవించిన 13 విధయులయిన గుల్ముయులు ను 12 వుదగమ్మ 

లును కీతజ్వరములు ను పురాణజ్యర శోఫలును సర్వాంగవాతమఘు ఖుళు వింళలీ మేహ 

ములును మూ (తకృచ్శ్యాములును హరించు, ఇది యునుగులన గజ్జములకు నరులకు 

పశువులకు పతులకు న్ఫుళములక గలుగు సర్వరోగములు హరింపం జేయునని కళ్యప 

మహర్షి వచించె. (తెల్లనిదవుడును వుష్వుగవండి అందొక తులములో శ్లే తులము 

సురాకారము కే నేరు వువకముగలివి (తౌగిన వుమిచే వాంతులు సుల్మకూలలు హరిం 

చు) ఈ శంఖ దావకయు సర్యగోగములయంను కడ్నుపశ_స్తంబు, 

గుల్మాదులయ ం౦ను పథ్యము. 

1 [మాధవనిచా నే] కుళుత్ణ వా స్తుబ్బ హతీ నపటా “లవునర్నవమ్ 

pee మిసిహీంగునజీరతమ్ |! 

దవ్యం తకం వృళ్ని కాళి ముడీనారంగబిల్వక మ్ | 

5 ౯ రీ జ | పె పససస్ధాలోదరానాహ గుల్హువి(దధి మి[త్రకమ్ | 
కాము. 

ఈ ఆవు అక్షయ మేక యేనుగు గాడిజ వొంహపి నరుడు వీనిమూ (ములు, 



+ గుల్హరోగని దాన లవణ చికి త్సాదయ:, ఏీర్ర్ 

చె 

తౌ. ఉలవకట్టు (తోటకూర) చకనరి కూరసెద్దములక చిన్న ములకపొట్ల 

కాయ గలి జేరుకూర ముదురుగుమ్ముడు కాయ యిందుపుకాయ సదాపకూర యింగువ 

జీలకజ్హ ఆవుచల్ల కోలపొన్న బోడతరము నారదబ్బకాయ మొ హా రేడుపండు మువి 

ఫీ హము అఆష్టిల యు ((పత్యప్తీ అయ తుని (పతితునిి ఉఊదగము ఆనా వాము గుల్ముకూల 

విదధి అనువానియండు పథ్యక రంబులు, 

గుల్భాదులయం దపథ్యుము, 

నో నింబథాన్యాకనిప్పావ శాలుకంకిష్ట్య కై కృతమ్ | 

సితపిండాలపిణ్యాకం మూంనంసూతననంభవమ్ | 

అలాబూదథిచాన్షూని కఠనానిగురూణిచ | 
ర 
ప్పైహో హా ప్లీలోదరానావా గుల్హవిదధిశ త్రవ ః | 

తౌ, వేపపండు కొతి మర్లు అనుములు తామర మొదలె న వానిగడ్డలు వీండి 

వంటకము “తెల్ల నిచారకంద తెలికపిండి నవీనమాంసము ఉఅనుగఫుకాయ సెటుగు 

పులుసు కఠిన్న దవ్యయులు గురుకోర[ డవ్యములు యివిస్లీ హముఅప్టీలము (| సత్యేష్టిలయు) 
ఉదరము ఆ నావహాణయు గుల్హు కూల విదధి అనువాని యందపథ్య కరంబులు, 

ఇచి [శీ నీలకంఠ చరణారవింద త్ర్ధ (వసాన పారావారభోగవివార పారీణ 

నిడిమామిడి భగిసత్సం(పదాయా కారాధ్య రామచేశిక శిప్య్టో త్తమ 

నమశ్శివాయ సత్పుత్ర పవిత్ర కవితా బా తురీధురీణ వైద్యజన 

శిరోభూహణ నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాజ నామదేయ 

[పణీత శీ బడవరాజీమే ఆంధ తౌత్సర్యసహి తే 

వ్రైల్య మదాత్వయ నాసారోన (పతిశ్యాయ 

నాసీకార్శ శిరోరోగ నిదాన త ళ్సాధ్యా 

సాధ్య తచ్చికి త్సానుపాన పథ్యా 

పథ్య లతుణయు క్షం 

ఏకోనవింశ(పకర ణమ్్. 



(శ్రీరస్తు, 

బసవలొబజీయ ము, 

ఆంధ్ర ఆాత్సర్య ము, 

—వింశ ప్ర కరణము, 

న్లో॥ ₹ రవఃశ్రైరవాకారం పీరంవీ లేశ్వరం (పభమ్ 
రు ద్రంరు(ద్రగణాధీశం ఏీరఠభ[దనుహంభ జే | 

తా, భెరవుడనే పేరుగలవాడు భయంకర స్వరూపుడు. శూరుడు శీశే 
రుడు జగత్పంఛువు రురుడు ర్యుదగ ణాధిపతీ అగువీరభదుని. "నేమ భ జిం చెదను, 

త్ల! శీసీలకంఠ నంశాబ్ధి చంద్రమా బనవాహ్యయ:ః | 
మ ౧ పిదం ఏణ్రమ్ | వ్యాను నృవషరాబీయ మనా: చై.ద్యశిఖా మణిమ 

తా, నీలకంఠవంశ మనెడి టీరసయు! దియునకో చం(దుడు బసవరాః 
పేర్కొ నంబడిన "నేను వై ద్యగంథఫములలో కడు, ఢేష్ణం బైన బసవ రాజీ యమను 
(గ౦థ ముయొక్క్ల వింళ పకరణమును వచింపుచు న్నాడను, 

న్లో! (ఆయున్వే చే] అథాన్య నం(ప్రవమ్యూమి న వీ _ప్తంసూ క్త 

ముత్తమమ్ | ఆయు ర్వేగోవ చే శేస్టిన్ను న్నాదంతునిగద్య శే! 
తౌ. ఆయు న్వేదమున జెప్పంబడిన (ఏ కౌరము వున్మాదనిచానము సంత ప్ర 

బుగ వచిం చెద, 

ఉన్మాద ని దానము, 

న్లో మదయంత్యుద్ద దోషా యస్నాదున్నార్లమా(శ్రితః | 

మానసోయవుతోే వ్యాధి రున్మాదల్రతికథ్య తే i 
తౌ, దోషములు వృద్ధిం జెంది స్వమౌర్హ మను విడనాడి అన్యమొగ్చము! 

(ఆన గా మనోవహాదమనులు నా(శ్రయించుటవలన మనస్సునంభు భ9మజనిం? 
యు న్యాదము గలుగును. ఈ రోగము మాననీక దోమమువలన జనించు, 



ఉన్నాదరోగనిదాన లక్షణ చికిత్సాదయః, 857 

గి అ = 6 నో ఏకః కళనస్సర్వశశ్చ దో పైరత్యర్థ మూర్చిత్రైం ః 

మానసేనచ దుఃఖేన నపంచ విధే ఉచ్యశే 

విపాద్భనతి పుష్టశ్చ యథా న్వంత (త్ర భవమజమ్ | 

సచాపవృద్ధ _న్తరుణో మదసంజ్ఞాం బిభ్నర్తిచ |! 

తా. వాత పిత్హ శేష్మములు _పత్యేకములుగ _బళోపించుట వలన గాని లేక 
సన్నిసాత దోషమువలనగాని లేక మొననీక దు;ఃఖమువలన గాని వు న్మాందబు ర్ 

విధంబులగు నుటియు విషసంబంధమువలన 6 వదియగు నున్మాదము జనించు, దీని 

యందు తగసమైన చచికితృలం జేయవలయు, ఇవి యధికహముగ వృద్ధిం జెందక ఠరుణం 

బులెన మదమని వచించెదరు, - 

ఉన్మాద కారణము 

న్లో! చేరైర్నశేంద్రపురుమైః కరి నథానై క విధ్యంసితన్య 

ధననాశకులక్ష్ష యొ ర్యా | గాఢంకుతిర్షనసిజ ప్రహితో ధికం 

వాజాయేత చోత్క_టతరో మనసోవికారః | 

తా. చోరులు రాజకీయపురుములు యేకుగులు ఫులిమొవలగు దుష్ట్రజంతువులు 

అనువానివలన గాని థన నాశళశమలత్షృయమువల న గాని మన్మథ వికారము వలనగాని ఆం 

కకరణమున బల మెనఖేడముజనించి దానివలన బరిస్థమె నమకో వికారము జనించు, 

ఉన్మాద కారణ తత్సం|ప్రా_్తి, 

EN విరుద్ధదుస్టాశు చిభోజవాని (ప్రథర్ష ఇం దేవగురుద్విజానామ్ | 

ఉన్నాద హేతుర్భయహార్ష సూర్యో మదోభిఘాతో వ్విిమూ 

శ్నచేస్తాః | లే రల్పనత్వన్యమలాః (పదుస్లా బు-దేర్ని వాసం 

హృదయం(వదూప్యు | సో)తాంన్యథిస్థా యమనోపహానిప్ర 

“మోహయం త్యాశు నరన్య చేతః | 

తౌ విరుద్ధ దుష్టాన్న మును (అనగా విషయుక్తాన్నమయునూ) అమంగళ కరాన్న 

మును సేవించుట బేవగురువాహ్మాణుల దిరస్కరించుట భయము సంతోషము ఆను 
వాని సంబంభమువలన మనసునందు తేం|దగలుగుట విషమ చేస్ట్ర (అని వంకరగవడు 



858 బనవరాజీయీ - వింశ ప్రశరణే 

చుట మాటలాడుట మొదలగునవి బలవంతునితో యీడ్పులాడుట) ఇవీ మొదలగు 

"కౌరణములవల స నల్పసత్వగుణముగల ప్రురుషునియొక్క_ వా తాదిదోషములు (ట్రకో 

పించి వృద్దింజెంది బుద్ది కిపానముకనుండు మనస్సును ఇచి మనోవవా 1 సోళన్సులం 
థి ధి థ 

జెంది అంతఃకరణమును మోహిం పం జేయు, 

న్లో] అ తగన న్ «1 0 9 ర ఢివిభ మ స్పళ్వపరిప్ల వశ్చ పర్యాకులాదృష్టి రధీరతాచ | 

ఆబద్ద నా క్షషంహృతయంచ శూన్యంసానమూాన్యమునా దగద 
షు ao) (=) ‘ డో 

న్యచిచ్నామ్ || 

తె, భమ మనళ్చాంచ ల్యముగలుగుట దృప్పైచలించుట భ రుముగలుగుట 

సంబద్ధముగ మాటలాడుట హృదయము కూన్యంబగుట (అనగా విచారళ క్లి లేం 

డుట్ర యివి వు న్మాజయున సామౌన్యల కజంబులని 'తెలియవలయు, 

వాతజోన్నాద లతణము, 

క్లో! రూతాల్పశీ తాన్నని లేకధాతు తయోపవానసై. రనిలోతివృ 
దః | "చింతాదిదుస్టం స్ఫాదయం (పదూస్యు బుద్ధింస్థృలీం 

చావిని హంతికీఘ 9మ్ ॥ అస్థానహాననస్మిత  నృత్వగీతివాగంగవి 
వణరోదనాని | పారుష్యకార్భా రుణవర్ష్శ భాచ జీ+క్ణెబ 

లంచానిలజస్వమాపమ్ |] 

శా. యాక్షయు అల్పరు శీతలముగలయన్నమును సేవించుట దిరెచనములు 
జేయించుట ధాతువులు కయించుట వుషవాసముజేయుట యీ కౌరణములవలన 

వాతంబధికముగ వృద్ధిం జెంది చింతాదియు క్రం'బై న మనస్సును గడుదుష్ట్రయు కంబు 

గజేన్ బుద్ధిస్టృతుల శీఘ్రముగా నశింపంజేయుట నిష్కారణముగ నవ్వుట నొకింఠ 

హాస్యము సేయుట [పసక్షము లేవండునపుడు నృత్యగీత భామణములసలువుటశోరీరము 

కుదలించుట యేడ్సుట కశినముగనుండుట శరీరము కృశించుట శరీరకాంతి యెజ్జగ 

నగుట ఆహారము పరిపాకమును జెంచుదుండ రోగబల మెచ్చుట యీ లక్షణములు 

గలది వాతజో న్నాదమని 'చెలికవల యు, 

వ్ త్తజోన్మాద లవ ణము, 

న్లో క్వ వువిదా బ్యా భీతా ర్ఫోజై సశ్ప్తేం వీ _త్రముదీర్ల పెగ 
కి జో అర్య $9 అచ | ఉన్నాదమత్యూ(గమనాత్సకస్య హృధదిస్థితంపూర్వ వదా 
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శుకుర్యాల్ అమర్ష మనంరంభ వినగ్న భవా న్పంతర్జనా ఖద 

పణొవ్హ్య5ోపాః | (సచావ్ఫియశీ తాన్న జలాభిలాపాః వీ తా 

స్య తాపి లృకృతన్య లింగమ్ | 

తా. ఉడికియుడకకుండు భోజనమును కౌరము ఫులుసు విదాహము వుష్టము 

గల భోజనమును నీయుటవలన అణగి యుండు ప్వీత్ర యు తీ వము? లేచి ఆజితేం దియ 

ప్రరుషముని యొక్క హృదయమును జం * పూర్వమువ లె నే కడు యాగ మేనవు న్యాదమును 

తత్త ణము న గె లుగం జేయు, దానివలన నేర్పు లేకైంశుట అర్భాటము సేయుట దిగ౦ం 

బరుడుగనుండుటు పరుల భయపరచుట పరుగెత్తుకు భో రీరముస్లయుగ నుం డుట కోపమును 

వెంచుట నీడలో గహాూర్పుం డుటయంమ శీతాన్న మును ఫీతలమును సీపించుటయం 

దిచ్చగలుగుట ముఖము పసప్పువర్ష ముగనుండుట అను నీ లక్షణంబులు గలుగు, 

కఫజో న్మాద లతుణము, 

న్లో సంపూర గై ర్భందవి చేస్ట్తస న్య సోమా a కఫోమర్గుణినం(పవృ 

ద్ద ః | బుద్ధిన్ట్రతించావ్యు పవాంతిచి త్తం (పనూహయన్పం 

జనయేద్వికారమ్ | వాన్పేస్టితం వందమరోచకశ్చ నారీవి 

వి_క్షప్రియకాతినిడా) | ఛర్జిశ్చలాలాచ బలంచభు శే నఘా 

దిశ" క్ష్య్యంచకఫాది కేస్వాత్ | 

శా, తృ ప్రీకరప దాక్థ ముల భతీంచి (శ్రమను జెంవకుండు ప్రసుమునియొక్క.. 

వీత్తయు క్షకఫయు హృదయమున మిక్కు_టయుగ వృద్దిం జెంది బుద్ధి స్మృతీ చిత్తము 

అనుహాొనిని నశింపంజేయుటచే మోహింపంజేసి వునానరూపవికౌరమును గలుగం 

జేయుటవలన వ్యాపారము (ఆసన'గా మాటలు 'మొకవలగున వి) మందమగట అన్న డ్వే 

మము ధ్ర్రీలయందును యుకౌంతవాసమునందును యిచ్చగలుగుట కడున్నిద వాంతి 

న౫గలుగుట నోట జొల్లుగాగుట భోజ వానంతరము రోగము (బకోపించుట నోళ్ళు 

-దర్ముము మ్మూూత ము "న్మేతములు ముదల గున పీ తెల్ల గనుండుట యో లతణములుగలది 

కఫజోన్మాదమని తెలియవల యు, 

సన్ని పాలతో నాద లకీణము, 

శో యస్పన్ని సాత (నభనోతిఘోర స్పరై (సృమస్తెరపిహేతు 
|e | [ 
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భిస్సా నే | సర్వాణిరూపాణి విభ _$ తాదృగ్విరుద్ధ శే హజ్య 

విధి ర్వివర్ట్యః | 

శౌ, వాశాదిదోషయులన్నియు తమతిము కౌరణమబులచే (బకోపించి సర్వ 
దోష లత్నణయు కంటె కడుభయంకరమెన సన్నిపాతో న్నాదమును గలుగ ౦జేయా, 

కావున వా తౌదిదోసముల కై. జెప్పంబడిన (పత్యేక చికిత్సలు పరస్పరవిరుద్ధంబుల . 

గుటచె దానియందు జేయంజనదు. ఆయినను అనిన్రే్యకారణోత్ప త్తిగల యీసన్ని ' 

పాతమునందు (తీదోషహర మైన అములశౌదులచే చికిత్సింపవలయు, 

శొకజోన్నాద లతణము, 

నో వో ద్రై_ర్న రేంద్రపురు పై. రంభ డథాదై ర్వి తా )సితస్యథ 

నబాంధవస సంతుయా దా | గాఢంవ్ తేమన సిచ [తియయారి 

రంసోర్లాయీతచో త్మటతరోమనసోవికారః | చి(త్రంబవీకి 
చమపోనుగతం వినంజ్షో గాయ త్యథో వానతి రోదితిచాళి 
మూఢ ః" ॥ 

శా. దొంగలు రాజపురుషులు శత్రువులు యితరులు. వీరివలన భయమును 
'జెందుటవలనగాని లేక తనకిష్టురాలగు త్రో సంభోగము సేయు ఓట యం దిచ్భయిం 

చుటవలన గాని అంతఃకరణము బల మె "భీనయును జెందియుండ మనస్సునందు భయం 

కరమెన వికౌరము జనించి దానివలన పలువిధములుగ మాటలాడుచు మనోమర్మం 

బును తెలియబర మట జ్ఞానము విపరీకంభగుట సాడుట నవ్వుట యేడ్చుట కడు 

మవాధ్యమును జెందుట యీ లతృణములుగలది శోకజో న్మాదనుని -తెలియవలయు, 

విపజోన్మాద లక్షణము. 

న్లో ర క్తేషణోహతబలేంద్రియభా స్పుదీనశ్నాా హననో విహక్ళ 

"లేన భవే ద్విసంజ్ఞై | 

తౌ. నేతను లెజ్జగనగుట బలము యిం దియములు శరిరకాంతి నశించుపీ 

మిక్కు_టమ౫ దీనుడెట ముఖము-పె నలుపుఛాయగలుగుట సంజ్ఞ నశించుట యీ 

లమేణములుగలది విషజో న్మాదమని 'తెలియవలయు, 

అసాధ్యోన్మాద లతుణము, 

తో అవాజ్బుఖస్తూన్లు కోవా శీ ణమాంనబలోనరః | 

జాగరూకోవా హ్యానం చేహ ఉన్నా బేనవినళ్యతి | 
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తా, తల వంచికొనియుండుట లేక తల పె కెత్తు కొనియుండుట శరీరమాం 

సము బలము తఈయిరిచుట నిదుర బట్రకుండుట యీ లతణములుగల యు న్మాదరోగి 

భూతజోన్నాద లవణము, 

ల్లో అమంర్హ్యవా గ్విక్రమపీర్ణచేస్టా జ్ఞా నాదివిజ్ఞానబలాదిభిర్య 

ఉన్నాద'కాలో నియతశ్చయన్య ధూతోత్గ మున్నాద ముడా 
హరే త్తమ్ || 

తొ, మనుజునకు వ్యతీరి క్షంబై నవాక్కు_ ప్రర్శాకమము శ క్రి శరీరేవ్యాసారము 

తత్త ప్రజ్ఞ నము శిల్చాదిక జ్ఞానము స్ట త్యాదిజ్ఞూ నము మొనలగునవి యు న్మాదకౌలం 

బున నియతముగ గలిగిన ఘాక జో న్మాదమని తెలియవలయు, (భూతశబ్దమువలన 

నుత్తరోత్తర జెప్పంబడు, చేవతలను సగా జెలియవలయు,) 

భూతోన్నాద లతణము, 

న్లో [నూధవనిదానే ] (పలావోబహుధాయస్య కృతేంకార్యంచ 

విన్గరేత్ గర్జతీ వాద తేహంతిక్యచి _త్తీక్షుంచపాపకృల్ 1భూ 

తోన్మాదోదితం చిహ్నం వాతోన్మా దేక్వచిత్స ఇఎలమ్ 15 

కుయేచ్చంఖలాబంధై ;:మూలేచాగాశ యేత్క_ దై నరం 

గంత _ప్తలో హా ర్వాబోధభార్థం దర్శయెద్భయమ్ | పు[తడార 

పితామా తాతస్వా?)పాతయేత్స a తౌ |! చోర రాజభయం 

చాన్యబ్లోధ యేద్విన్ట ఫ్రతంవురః | రసైర్ధాపాంజనైర్నస్యై 

స్వే ్నసొభోజై ప్ రుపాచకేత్ ॥ 

తా, పలునిధములుగ (ప్రలాపించుట చేసీనపనిని మరచుటఓ బొబ్బలిడుట 

0పాూ_రణమగ వాదించుట కొట్టుట వొకానొక పుడు మిక్కు._టముగ సాపక్ళత్య 

మల జేయుట యీలక్నణములుగలది భూతో న్మాదమని తెలియవలయు అందు కొన్ని 

)ఎకణంబులు వాతో న్మాదమునందును గలిగియుండు, ఇది నివ_ర్రించుట ౨. సంకిళ్ళు 

వేయవలయును వెంటుకల నీడ్చి కట్టవలయు ఇనుము నెజ్బగ-గాల్చి (పేజ్ట గలుగు 

ఏక సర్వాంగముల జూపించుటచే భయపరచవలయు, మజేయు ప్రజ్ఞ గలుగు 
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నిమి త్రము వానియెనుట పుత్రుడు భార్య తండి తల్లి మొదలగు వారిని (దోయవ 

యు, మటీయు రసములు భూపములు అంజనములు నస్వ్యముటు స్నేహయుక్షభొ 

నము అనువానివలన జికిత్సింపవలయుం, 

భూతోన్మాద లక్షణము, 

శ్లో! అతీవళనముల్లానం ఏకారా౯ా కురుతేబలాత్ | 

తు ణేను త ణేమలో భూతోన్మాదన్యలతణమ్ | 

తా, తలుచుగానన్వుట సంతోషమును జెంచుట పలు విభ కార్యముల జేయు 

తుణకెలము సస్థంబుగనుండుట కృణకౌెలం బెరుగకకండుట యీ లతణములుగ & 

భూతోన్మాదమని ెలిచవలయు, (దీనియం న్లుగ్గరత్ర జెప్పంబడు నస్యమ 

“7 మార్లు జేయిఐచుటయే గాక రాాతులయందధు మాశ్వురభూపమునులోనికి సూర్ 

దయ రససేవనను జేయించవలయు,.) 

దేవ గహోన్నాద లవణము, 

న్లో సంతుస్ట శ్ళుఛిరతి దివ్యవూల్వగంధోని స్పంద న్యవితధనసం 

సత (ప్రభావ | శతేజస్వీస్థిరనయనోవర (పదాతా (బహ్మశ్యో 
భవతినరస్పదేవజుస్ట i - 

తా, ఎల్లపుడు సంతోషయుగనుండుట పవి(త్రుడై యుండుట శరీరమున దివ 

పుష్పమాలికల ధరించుట గంధ'లేపనములు జేసికొ నుట నిదురబట్ర కూండుట సత్యము, 

సంస్కృ్యృతమును మాటలాడుట తేజస్సుగలుగుట స్థిరద్భష్టిగలుగుట వరములనొస 

గుట |బావ్మణులయంను (పీతిగలుగుట యీ లకతృణములుగలది "దేవగహో న్యా 

మని తెలియవల యు, (బేవళబ్బమువలన గణమౌతృ కౌదికములనుగూడ "నెలుంగందగ 

అసుర్మగ హాాన్మాద లవణము. 

నా! సంస్వే సద్విజనురు చేనదోవ నకా జిసా మీవిగత భయోవి 

మార్షద్భసః | నంతుబ్టోన భవతి చాన్న పానజూ_తె క్రుష్తాత 
భపతి సచేవశ్యత్రుజుస్టః | 

తా, శరీగమయున చెనుట గారుట (బాహ్మాణగురు 'చేవతలయందు దోషమునాది 

నీంచుట వక యుగజాచుట భయపడకుండుట వెదవిరుద్ధమౌార్దము నందు (బవ రించు 
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అధికముగ నన్న పానముల శేవించినను తృ జెందకుండుట దుర్చుద్ధిగలుగుట యా 

లతుణములుగలిగి న అసుర్మగ హో న్న్మాదమని తెలియవల యు, 

గంధర్వ గ హాూన్నాద లవ ణము, 

తో హృష్టా త్మాఫ్రులినవనాంతరోప పసేపవ్ స్వ్యాదారః వ్రియపరిగీత 
గంధమాల్యః | నృత్య నై న పహసకతిచారుచాల్బ శబ్బంగంథర్య 

(గ్రహపరిపీడితో మనుష్యుః ! 

తా, మన సృంచోషయుగబుగుట యిసుక దిన్నె లు వుద్యానవనములు వీనియం 

దు సంచ. =. అనింద్భమెన యాచారము నాదరించుట దాన గంధ పువ్పముల 

యందిచ్చగయుగట నృత్యము సలుపుట నవ్వుట మసఘుకముగనల్పముగ మాటలాడుట 

యీ లశ్షణమయులుగ లది గంధర్వ గ హో న్మాదమని 'తెలియవల యు: 

యతు[గ హోన్యాద లతణము, 

_న్లో॥ తానూ, కః ప్రియ శనుర _క్షనన్ర్రథారీ గంభీరో మతగతిరల్ప 

వాక్సహిమ్లుః | "లేజ స్వీవదతి చకిందదామి కసె పై సయోా యత. 

గహపరివీడితో వ మనుష్యుః || 

తౌ, నేత్రము లెజ్జగ నుండుట సుందర మె సూక్నుమె యెజుపురంగు గలదై 

యుంం౦డువ(స్ర్రు ముల ధరించుట లయం దిచ్చగలుగుట గంభీచముగ (ధీరయముగ నుండుట 

శ్రీ ఘముగనడుచుట మితయమగమాటలాశుట ఓర్పు తేజస్సుగలుగుట యొవనిశేది యిత్తు 

నని వచించుట యీ అత్షణములుగలది యక్ష గ హే న్మాదమని "తెలియవల యు, 

పితృ గ హోన్మాద లతుణము, 

న్లో (పతానాంనదిశతిసం స్త "నేవుపీండా౯ా భాగం లా తాజలమపి 

et అం చాపనన్యన శ్ర! | మారే సెప్పు చస్రిలగుడపాయ సాభికామ 

_నృద్భక్కొభవతి పీత్ళ(గహోభిజుష్ట్రః ॥ 

తా. దర్నషె కీతృ చేవతలకు పిండమునిచ్చుట (ఛాంతిని జెందుట వస్త్రము 

నప సవ్యముగధరిం చి తర్పణము విడుచుట మాంసభతణము' నువ్వులు బెల్లము పరమా 

న్నము అనువానియందిచ్చ పితృభ_క్రిగలుగుట యీ లతృణములుగలది 'వికృగవళో 

'న్మాదమని "'తెలియవల యు, (దీ నియందుగాని యితర భూతో న్మాదములయందు గాని 

రోగి నో ఆడి సర్వప దార్థ ముల నివ్వందగు.) 
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నర్వ్యహోన్మాద లశ ౧ము. 

న్లో! యస్తూ ర్వ్యాం(ప్రనసరతినర్వవత్క_దాచి త్పృక్విణ్యావిలి 
తిజివ్యాయాతి థై వ | కో)భాళుర ధుగుడదుగ్వ పాయసే 

ర్విశ్ఞయో' భవతిభుజంగ మేనజుష్ట్ర£ || 

తౌ, సర్పమువలె (అనగా అభోొమ్ముతో) భూమి నొశకానొెక పుడు | 
లాడుట వెలపటి పెదవులను సర్పమువలె నాలుకతోనాకుట కడుకోపమున 
దుట తేనె బెల్ల ముూపాలు పాయసము అనువాని సేవనయం పెచ్చగలుగుట యా 

ణములు గలిగిన సర్చ్మగ హో న్మాదమని తెలినూవల యా, 

తున గహోేన్నాద లతుణము. 

నో మాంసాసృగ్వివిధనురావికార  లిప్పు ర్నిర్లజ్ణో భృతమళి 

మరోతిళూర:ః | కో /ధాళుర్విపులబలో నిశావిహారి శె చడ 

డృవతినరాత సై ర  హీతేః I 
6.౧2 

తా. మాంసము రక్తము పలువిభము లై న మద్యములు అను వానినిచ్చయిం' 

లజ్ఞలెకండుట కడునిప్షుర ముగ మాటలాడుట కడుశెర్యమయు కోపము కడుబః 

లుగుట రా|తులయంగు మిక్కు టముగ సంచరించుట శుచిత(మునంను మికు! గ ( హా సు చిత్వే 
యసహ్యపడుట యీ .లకీణమలుగ లిగిన రాక్షస గవహోే న్మాడమని తెలియనలం౮ 

విశాచజుస్ట్ర లత అము. 

న్లో! * ఉద్ద స్తక్ళవహువ ల్చిర |ప్రలాపీ దుర్గంధా భృశమశుళ 

_నథాతిలోలః | బహ్మోళీ విజన వనాంతరోపసేవీ వ్యాచేప్ట 

_ ఛ )మతిరుుదకా విశాచజుష్ట్రః || 

తౌ, హ_స్రమును పొడవుగ సెత్తుట లేక దిగంబరుడుగనుండుట ేజస్సులే! 

డుట చిరకౌలమువరకుత జబుచుగవదరుట శరీరమునదుర్ల ంభము వెడలుట కడునమం! 

ముగనుండుటఅన్న పానములనిచ్చయిం చుట అన్నపానముల మికష్క_టముగ' సేవించ 

వనమునం బేకాంతమయుగనుండుట నిచ్చయిం చుట విరుద్ధ చేష్టలు చేయుటరోదనమ' 

యుచు నంచరించుట యీ లతృణములుగలది విశాచో న్నా దమని తెలియవల యు; 

* ఉద్యన్హ్ర, 
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“ల a 2 "ళా డ సత్కారము అను తి కారణములవలన (గవాము సోకు అందు హీం 
సించుట శై ప క్టైడ్మిగహము నివర్హించుట యసాధ్యంబుఎ 

"దేవాది[గహ (గహణకాలము, 

న్లో చేవ(గసహోః పౌర ర మాస్యా మనురా స్పంధ్యయో రపి | 

గంధర్వాః ప్రాయకోక్టమ్మాం యాశ్చ పతికద్యథ | 

పిత్ఫ[గహో _న్షథాద్చే పంచమ్యామపిచోరగాః | 

ర మోంసిరాత వె శాచా శ్చతుర్ద శ్యా ంవిశంతిహి || 

తా, దేవగహరు పౌర్షమియందును అసుర్మగహము | సంధ్యలయందును గం 

థర్వ (గవాము తలుచుగ అష్ట్రమియందును యత గవాము పాడ్యమియందును పితృ 
(గవాను అమౌొవాస్యయందును సర్ప్మగహము పంచమియంచును రాతస (గ్రహము 

ర్యాత్రియందును. వీశాచగహము. చతుర్చశియందును మనుజుల సోకు. (కౌవున 
ఆయా తిధులవలన నాయా[గహముల నెణింగి త త్రదుపయు క్షాంతి బలిగానముల 

నాయాతీధులయందు సేయుటకై జెప ంబడియె,) 

శరీరా! శ్రిత (గహోదృష్ట "కారణము, 

కో! దర్పణదీవ్యభా ఛాయా శీత్రోన్లం పా)ణినోయథా | 

న్వమణింభాన,_ రాంశుళ్చ యథా చేహంచ "దేహధ్యక్ | 

విశంతిన చదృశ్యంతౌ (గహా_నృద్వచ్చ్భరీరిణామ్ | 

తా, అద్దము "వుంందలగు వానియంను (పతీవింబమును (పాణులయందు శీతోన్ల 

మును నూర్య కాంత మణుల యందు నూర్యకిరణములును శరీరమున జీవుడును చేతు 

చందంబున | పొణుల యొక) శరీరమునందు (గ్రహములు జేరి గనుపించకుండు, 

అపస్మార సామాన్య లత్షణము. 

న్లో! తమః ప్ర వెళన్సంరంభా ల్ పోనా వాతను పతిః | 

అవస్థార ఇలిజై యో. గ, ఫఘోరశ్చః ర్యధః || 

తా, చీకటి (బవేశించినటుల దోచుట వికౌర మగ నేత్రముల (త్రిష్పుచు' 
పహా_స్తపాదముల విదలించుట దోవ. (పాబల్యమువలన జ్ఞానము నష్టంబగుట యీ 

లక్షణములుగ లది భయంకరమైన అపస్మారనుని తెలియవలయు, ఇది. వాత వర్త: 

చేష్ట స సన్నిపాత , భేదములవలన 4 విధంబులు, 
28 
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అపన్నార పూర్వ రూపములు, 

cA హృత్కంపళూన్య తా న్వేదో ధ్యానంమూ ర్చా(పమూథఢ 

తా | నిడ్రానాశశ్చ తస్టి-స్తు భవిష్యతి భవంత్య్వధ | 

తా, హృదయమున కంపము గలుగుట యేమియు దోచకుండుట చెమట 

బట్టుట వింత మూర్చ యిందియ మోహము ని చాభ ంగము నలుసట యిసియ ఆప 

స్మారమునకు పూర్వరూపంబులు, 

వాతాపస్మార లక్షణము, 

నో కంవతే (ప్రద శేద్దంకా శ్చేనోధ్వామాశ్వసిత్యపి | 

పరుపూరుణకృ హాని షశ్వెదూూ) పాణి వానిలాత్ ॥ 

నా వడకుట పండ్లుకొ జసట నోటివలన నురుగు గాయట శాచరసము లునట 

మనుజులు కెఠిన్యము మయొజుపు నబుపువర్లయులు గలవారుగ గునుపించుట యో 

లకమణములుగ లది వాళ" పస్మారమని "తెలియవలయు, 

పిత్తొపస్మార లవణము; 
—0 

న్లో వీత ఫేవాంగవ కాశుః పీతానృగూ పదర నః | వ. జా ఆ లీ 

సతృష్టో ప్టానలవ్యా ప లోకదర్శీచ పై “విక | 
. ౯3 7s రం ॥ రు. =) 

తౌ, నోటిలో పసపుగ నురుగుగారుట శరీరము. ముఖము నేత్రములు పసఫు 

చాయగలవిగ నుండుట వస్తువులు పసపు యెజువువన్ష్మముగల విగ గనుపీంచుట తృష్టో 

ప్టయాక్తుండై యుండ నగ్మివలన జగత్తు వ్యా పంబె యుండునటులం గాంచుట యీ * 

అతృణములుగలది పిత్తాపస్మారమని తెలియవలయు, 

శ్లేనుజాపస్థార లక్షణము. 

న్లో॥ స్టుక్ష "ఫశాంగవ కాకు న్చీత్రోోహృష్టైంగజోగురుః | 
పక్య౯ాశుక్లానిరూపాణి ముచ్య తే శ్లేష్టీకశ్చి రాత్ | 

తాః నోటినురుగు కరీరము ముఖము కన్నులు తెత్త గనుండుట శరీరము నల్లగ 

నుండుట గ గుర్చొడుచుట శరీరము జడముగనుం కుట సర్వప చార్భ ములు తెల్లగ గను 

పించుట (లేక తెల్ప గనుండు పురుషుడు తనవద్ద కి బరుగులిడుచు వచ్చునటులం ౫౦" 

చుట దీర్ణకా లముమోద విడుచుట యో లతణములుగలది శ్రేష్మజాప స్మార మని 
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"తెలియనల యు, (శేష్మజాపస్మారము దీర్ధ 5 శెలము మోచ విడుచుననుటనలన వాత 

పిత్తాపస్మార బులు శ్రీ ఘముగ విడుచునని 'తెలియవలయు,) 

నన్ని పా తాపప్మార అయణము, 

‘ 

న్లో నె రషశేతై. న్సమ స్తెశ్చ లింగై ః వాయ న్ర్రీదోవజక | 

అపస్మాకన్సణా నాథ గ్య య ల ణస్యానవ్సోయః | 

శౌ, పూగ్యో క్ర కవాత పిత శేష్మ లత్నణాయులంగలది (త్రిదోహెప స్మారమని 

'తెలియవలయు, ఇవి, యసాధ్యంబు, మటియు వ్షీణఫురుషునికి జనించిన యపస్మా 
రంబును జీర్ణం బె న యపస్మారంబును అసాధ్యంబులు, 

అనాధ్యాన స్టార లవణము, 

న్లో ప్రతిన్ఫురంతంబ కయన్ న్న ణం[పచలితభు/వమ్ | 

నేతాాభాంచవికుర్యాణ మపప్శారోవివాళ మేత్ ॥ 

తొ, పలుమారు వణుకుట శరీరము కృశించియుండుట కనుబొమల నెర 

వేయును “నేత్రములు వీకొరముగ (ద్రిప్పుట యీ లతమణములుగలది యప స్మారగోగి 

యముని -గాంచునని తెలియవలయు, 

న్లో॥ పమోద్వాద్వాద శాహాచ్యా మానాద్యాకు' వీతామల్యాా | 

అపస్మా రాయ కుర్వంతి వేగం కించ దధో_త్తరమ్ 1 

ఈ, దోషములు (బక్ వించి 15 దినములకుశా ని లేక 12 డినములుకు గాని 

1 మౌసమునకు గాని అపస్మారమును గలుగం జేయు, (అందువాతాపస్మారము 12 గిన 

ములకువిత్తా పసాళ్ఞరము 1 దినములకు (క్లే స్మాప స్మారము 80 నములకుజనిం చు ద్వా 
దశాహానంతరం పత్ని అని జెప్పంబడియుండ దొలుతపక్షమును జెప్పుటవలన దీర 

క్ "లమునకు దోషము వృద్ధించెండ చున్న దనియూహీంపందగి యున్న యది. “కిం చవ 

షౌ తరం” అనుపదిమువలన వ పమురన వా గతమ్యఘువలన 2 వెప ప్పంబడిన కాలమున" 

ముందే చేగముగలదియగునని నూచింపంబడయె, ను నగమనుగలుగం డేని యప 

స్మారముల కారంభమైయుండు దోషము సర్వకాలమునం ము శరీరము నాశ్రయించి 
. యుండ వేగమునుసేయక 12 దినముల కౌలమునందు మూతి వేగ ము నేయు టకు-గార, 

ణం జెద్దియని యూహింపందగియున్న యది. ఐననుోళ్లో॥ 'దేవేవర్ష ర త్యపీయధాభూమా' 
జానికౌని విత్ | శరది పచిగోహంతి త థావ్యాధి నము చృష్భియ ౭1) అనువచన్న పకా 
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రము విత్సనమువలన నంకురము జనించుచుకు తేజన్సు వాయువు పృథివి వుదకము 

అనునవి సహాయంబు-లై యుండ మధ్య కాల యునజనిం పక కౌలవిశేషమువలనజనించు 

చందంబున దోషములును కాలానుగుణ్యముగ ,బకోపమును బెందు, ఈ కాౌగణంబులే 

చాతుర్జి కాది జ్వరములయందును సంబంధిం చునని తెలియవలయు,) 

సామాన్య చికిత్స. 

న్లో యచ్చోపదిశ్య తే కించ దవసా చే చికిత్సతమ్ | 
ఇ ం రో జో గ a ఉన్మ్నాబే త చ్చక _రృన్యం సామాన్యా ద్దోపదూష్యుయాః || 

లా, ఉఊ న్యాదప స్మా రములయందుదోపష దూష్యములు నసయానంబులుగ నుండుట 

వలన నపస్మారయున్వై జెప్పంబడిన నర్యచికిత్సల వున్నాదమునంయను జేయందగు, 

|| నయతు,వ మ నినాశ న్లో ఆశ్వాన యత్సుహృచద్యాకై ౪ ర్ఫ్బూ/ యాదిష్ట వినాశ నమ్ | 

దర్శ యుదద్భుతంక ర తాడయేచ్చక శాదిభిః | 

తౌ, ఊన్మాదముగల వాని ను ప్రమ మెన నూటవలన నూరడించవంయు,మలి 

యు వానికి (వీయకరముగ నుండువస్తువు నశించినడిగాని చెప్పవలయు లేక నన్గుక 

చేష్టల జు -వేంచవలయు, కొర డాలు మొవలగువానివే నొాక్షీవలయు, 

క్లో) కవిద్భ్య్వా థవాత_ప్ప లోహతైలజలై స్ప్పృృశేజ్ 
వకా+భిథా నే కూపేవా నతతంచ ని వేశయ్త్ | 

పరస్పర ప్రకిద్యందై ( రేభి రేవ శమంనయేత్ | 
జలాగ్ని(దుమశె లేభ్యో విషమేవ్యుశ్చ తంనదా | 

ర వేదున్నాదినం చై వ నద్యఃపాాణహరంహితత్ | 

శా, ఉన్మాదముగలవచానికి ధురద ఫొండిని గానిలేక కాచిన యినుమును గొని 

నూచెనుగాని లేక నీళ్ళనుగాని తౌక్టించవల్ల ము, లేక కాచిన లోహాదులను నోట్ 

లోపోయునటులనై నను భయముజూపవల:గ ౫, పప జెప్పబడిన పరస్పర విరుద్ధ కళే 

ములవలన నున్మాదరో*గిని స్వాధీనపజచుక్ “నవల యు, మటీ యు నీళ్ళు నిష్క వృక్న 

ములు పర్వతము విషమస్థలము అనునవి సద్యః పాణహరంబులగుటచే వానివలన 

నువ్యాదరోగిని నసంరశీంపవలయు, 

భూతబై!రవ రనము. 

శ్లో! రసస్పఆ"లన్పశిరన్సలోవా స్ప్రోతోంజనంసార్క_మిదంహి 
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గంధమ్ | పిష్ట్వాజమూ(శ్రేణనసమంనమ స్తా దే యోద్వి ఛానోథ 

బలిః పచేచ్చ | లోహేతణంహంతి ఘృ తేనమాపోపస్టార 
మస్యోన్టదమాననత్వమ్ వి బేదనుత్య్యూ/వణహింగుయు 

_కృంసర్పిర్నృమూ(త్రంరుచ శేని సార్థమ్ | భూతోన్నా చేషుస ర్వే 
షురసోయంబూతై!రనః | స్వర్ణ శై ఃపంచభిర్ఫీ జై వ్రేయస్పర్పి 

ర్విమి[శితః [ 

తా, శుద్ధి బేనీన రసము శుద్ది చేశిన తౌళకము కుది జేనీన మణీిశిల లోవాభస్మ్మ 

ము సురమణాయి తామభస్మృము శుద్ధి జేసిన గంధఫకరు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వ 

ములోనుని చి గొ వైంయా[తరుతోమర్జిం చి దీనికి రెండింతలు కుద్ధి జేసిన గంధకమును 

లోవాపాతయందునిచి పెయాషధములుగలిపి వండి 1 మౌపమెళ్తును నేరితోడ 

. సేవించిన ఆపస్మార యు వు న్మాచము వీనిని హూరింపంజేయం, దీని సేవనానంతరము 

(తీకటుకములు యింగువ అనువాని చూర్భమును ఘృతాను పానముతోడగాని లేక 

సెంధవలవణమును నరమా(తానుపానమతోడగాని లేక ర్ వుమ్మె త్తవిత్తులను వేతి 

యనుపానముతోడ-గాని సేవింపవలయు, 

శ్లొ॥ యేచస్యుర్భు విగుహ్య కాళ స (దమథా _స్తేపాంనమారాధనమ్ | 

"దేవ్యావ్టాణపూజనంచ నమయీ దున్మాద మాగంతుకమ్! 

తా, దేవయోని విశేషులగు గుహ్ఫులు (ప్రమథ గణములు యిల దాదిదేవతలు 

(బ్రాహ్మణులు విగ్గను పూజించుటచే ఆగంతుకో న్మాదము శమించు, 

అపస్మార _గజూంకున ము, 

ఎట్లో ॥ పీంగుసౌనర్భలంవ్యో పా౯గోమూ[ తేణపృ్పథధగ్టి నమ్ | 

చార్జి తంనిష్క_మాతంతునసూత రాజేననంయుత మ్ | 

అజా జ్యేనతు చేయంస్యా త్సరోోన్నాదవినాశ నమ్ | 

గదిత ంస ప్ప రా|తేణ హ్యాపసా థర గజాంకుశమ్ ॥ 

తా, యింగువ సౌవర్పలనణములు (తీకటుకములు పనిని సమభాగములుగ 

_చూర్భయ జేసి గోమూ[త ములో ] దినము నాన బెట్టి మరుదినమ యొండించి చూర్బ ము 

జేసి నిమ్మ పమాణకు రసభస్తముగలిపి మేకేత్రితో 7 దినములు సేవించిన సర్వో 
న్యాదములు అపస్యారము వినిని హూరిపం జేయు, 
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“ అపస్థారమునకు భూత టైఃకన రసము, 

న్లో [ఆయు ర్వే బే] మృత న కార్క_లోహంచ తాళంగంభంనమన 

శ్శిలామ్ | సో)తోంజనంచతుల్యాంశం. నరమూ(తేణబుర్ల 

మత్” | తద్షో“ళద్విగుణంగంధం లోహపా[ తేమణంవభబేత్' | 

పంచగుుజాముతంఖా బే దపస్తారహరంఘృ తః |! హిాంగు 

సౌవర్పలంతూ స్ర)వంనరమూ తేణనర్సి పా | కర్ణ మూతేంపి 

చేచ్చాశురసోయంభాతనై రన; | 

తౌ, రస స్తు తా్యమభస్మ్రము లోవాభ స్మము శుద్ధి జేసీన తాళకము శుద్ధి 

జేసిన గంధకము కుద్ధి జే సీన మణీశిల (సోతోంజనము వీనిని సమభాగములుగ ఖల 

ములోనునిచి నర మూత్రములో మర్దించి మున్దజేని దానికి రెండింతలు శుద్ధి చేసిన 

గంధక ముమగలి పి యుసుపగి న్నెలోనుని చి క్షణకా లమువండ్ ఈ గురిగింజలయొత్తు నూ 

చేతీవో గాన. లేక యింగసవ సాఐర్చల వణము తీకోటుకయులు ఆనువానిని నరమూత 

ముతో నూరి కర్ణ 'మెత్తును చేర్రితో గాని సేవించిన అపస్మారయ వారించు, 

అపన్మారమునకు ఇం(ద్రబహ్మ్ వటిక్రములు, 

॥ [సిద్దర సార్ష వే] మృతంస గాతాభ, కంతి x మారం శాంన్యం 
వమృుతింనమమ్ పద్మ కేన నరనంయు_ కదినెక ఎమర ర్ష యేద్రనై. 8 

{ స్నువ్యాన్ని విజయిరండ వచానిప్పావసూర లై కి | నెర్తుం 

డ్యా *సేదనె. ర్ధ్హర్యంతద్లోళంపాచ లే: త్పునః | క్ర్చి కానర్స “వో 

శ్లేనతై తై తై లేనగంధసంయుతమ్ | యామంపశక్వ్వా నముద్ద త్య చణ 

మా(శ్రావటీకృతా ఇంద్రబ్రగ్నానటేీ రామాభతయేచార్ల) 

క(ద్రనైః | దశ మూలక షపాయంచక్షణాయు_క్తంవీ బేదను ! అప 

స్మారంనిహం త్యాశుయథాసూర్యోదయ_ స్త “నమః | 

తౌ, ర రసభస్థుకు అభ్రకభన్మము. లోహభ సము యి _ర్లేడిభచ్ళుము. కంచు 
భస్మము (లేక రజితచ్గ సము కుద్ధి చేనీన సువర్ణమా కశ్నీకము కద్ధి చేనీన వసనాఖి పద్దు 
'సరములు వీనిని సమఫోగ ములుగ ఖల్వములోననిచి బొంత దెముముడుపాలం చిక 

టా గ్య + 

జ శాంతాష విషం, క స విజరయైర డ్ —_—_ జై థ్ సువ నా గ ౦ ఫ్యా బొంత జెముడు 

పాలు చితేమూలయు గ౦జావి ఆమచవప్టు కరక్కా | 
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మూలము కరక్మ_య ఆముదపువేరు వస అనుపాకు కంద వావిలి అనువాని రసము 

లతో (పతీదానిచే నొక్కొాకదినము చొస్పన మర్తించి. ముద్దజేనీ దానిని మరల 
_ OD ౧ , 

కుసునునూనె ఆవనూనె గంథక తె లము అనువానితో ] రూమువండి దించుకొని 

సెనగగింజయెత్తును అల్ల పురసయుతోగాని లేక మా లేడుగుర్ముడు దుండిలముతేక్కలి 

కలినొట్టు పీన్నపొన్న నక్క_పొన్న సెద్దములక నేలములక ప ల్లేరుఅనువాని చెక్క_ల 

సమఫఖాళములుగ దంచి కపాయముకాచి అందు వీప్పలి చూర్మముగలిపి యీ యను 

పానముతోడశగాని సేవించిన “లూర్యు డుఃయించుటచే నంధకారము దొలంగు 

భంగి”) ఆపస్మారము కీ ఘముగ నివర్తించు, 

అపశ్మారములకు (మాహీ్టీమ్సుతము, 

EA [మాధవనిదాశే] బాహ్న్మీముండీ పచాకుష్టం సనీలోత్సల 

సిప్పలీ | సై ంధవంచనమ-= భావ్యం బాహ్మీద్బావై శ్ర్రీన_ప్త 
కమ్ | తనా చ్చతుప్తణంచాద్య) (గాహ్మీ(దానం నుల 

చ్చతుః | ఘృత 'శేమంపచేత్సర్య మిదం చాాహ్మీఘృతంస్మృ 

తమ్ | అపస్తారంహర త్యాశు సర్భరోగకులాంత కమ్ | 

శా, (బహ్మ్రచండి బోడతరము వస ఇెంగల్వకోషు నల్ల కలువగడ్డ పిప్పలిసై౦ 

ధవలవణయు వీనిని సమభాగముగ చూర్ణము జేసీ దవ్మాదం డిరసముతో 21 మార్లు 

భావనచేనీ ముద్ద చేని ద్రానికి నాలుగింతలు నెయ్యి “నేవీకి నాలుగింతలు (బహ్మదండి 

సముగ లిపీ ఘృతయు శేషించునటుల గాచి సేవించిన అపస్మార (ఈ న్యాదము) 

మొనలగు చరషనోగముల స్రీ ఘయగ హరింపంజే యు, 

బ్రాహ్మీ ఘృతము. ' 

శ్లో! (సిద్దరసార్ల వే] చతువ్షప్రీపలం బ్రాహ్మీ నిజదా)వంసమాహ 
లు య ణా బలు శీ 

రేత్ | ద్వా|త్రింశ త్పెలకంచాడ్యం (తివృద్దంతీకటుత్రయమ్ [. 

అర గ్యధంశంఖపువ్పం (ప్రియంగు నవిళంగకమ్ | (వతికర్ష ంట్నీ సే 

చ్చూర్డ ంపచేచ్చూర్లేంద్భ భేఘ కే | పలమూత్రంపి బేన్ని త్యం 

యానత్పలచతుష్టయమ్ భూతోన్నాద మపన్నారం బ్రాహ్మీ 

ఘృతమిదంహా కేత్ i 
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శా. మోదుగ చెక్కు_రసము 61 పలములు నెయ్యి త్రి షలములు శుద్ధి చేసీన 

“తడ నేలదంలి (తీకటుక ములు శేలపట్ల కట్ట వేరుసట్ల ైపేంక ణము వాయు వికంగ 

ములు వీనిని డినుసుకు కర్ష(పమాణము చొప్పున చాళ్షము చేసీ చీవ్రీలోగలిపి వండి 

] పలము మొదలు శీ పలములవటికు రోగబలానుగుణ్యముగ (పవ్గిదినము. పాభ్రము 

చేయించిన భూతో న్మాదము అప
స్మారము పహారిందు, 

భూతో న్నాద చికిత్సా (కమము 

నో బుధ్యా దో మంవయస్సాత్స్యుం 
-జీశంకాలంబలాబలమ్ | 

చికిత్సతమితంకు ర్యా దున్గ్మాచే భూతదోపజ
ే || 

శా, భూకోన్యాదమున దోషము వయస్సు శరీర్యపక్ళతి నేళము కాలము 

బలము డార్నల(ము అనువానిని బుద్ది వలన బాగుగ ఇతీంగి చికితంపవలయు, 

LS ద్ధి ని 

న్లో దేనర్గి విత్ళగంధిరై ఏ రుస త్రెషుచబుద్దిమా౯ | 

వేస రా 
త్య చేన్న స్వాంజనాదీని తీళ్హైణి కరారకర్శ్శచ | 

సర్పిః పానంసూర్యజప పశేమమంకాదిరిమ్య తే || 

తా, 'దేవపితృ గంధరోం న్మాదయులయందు బుద్ధి మం తుడగువాడు న'సస్యము 

అంజనము మొదలగు తీక్ష మైన (కూర కర్మలవక్టి ౦చి ఘృతపానమువలన నూర్యజప 

- పూరీ మం(|తాదాలవలన నుపశచ్చరింపవలయు, 

క్లో॥ పూజాబల్యుపహార శాంతివిప యూహో మేప్టీమల్మత క్రియా | 

దడానంన్వ _న్త్వ్వ్యయనం[(వ ఆది నియన్ప
వ్యుగ్దపవో మంగళమ్ | 

(పాయక్సి తృవిధాన మంజలిరథో రత్నొపథి ధారణమ్ | 

భూ తానామధివస్వ విప్లపప తే శ్రారీవ లేరర్చనమ్ | 

తా. పూజబలి కౌనుకశాంతి పశోమము యాగములు మం తీశచడము దాన 

ము ఆశీర్వాదము (వతౌది నియమములు జపము మంగళాచరణము (ప్రాయశ్చిత్త ము 

నమసా్యా-రము రత్నములు వోషధులు వీనిని ధరించుట భూ తాధిషతియగు నీళ్వు. 

రుని పూజ వీనిచే భూతాది గహ పీడను హరింపం జేయవలయు, 

న్లో! మూ మైశంభవయే 
న్నిత్యం పిజేచ్చ్రాహ్మీ 

ఘృతంహ్యాసు 

సర్వభూత (గహాళ వాంతి రసమానంద
 బై_రవమ్ | 



ఉన్నాదరోగనిదాన లవణ చికి త్పాదయః, 878 

తా, మౌష్మపమౌణము ఆనండశ్లె రవ రసమును (బా హ్మీఘృ తానుపానము 

తోడ | పలీడినయ శేవింపుచుండిన సర్వభూత [గపహోో న్మాదములు హరించు, 

హాంగ్యాది ఘృుతము 

శ్లో (బాహు హంగు సౌవర్చలం తూగ్యహ పంవానాంపల 

పంచకమ్ | చతుష్టష్టిజలంచాజ్యం గవాంమూతంచతుర్లు 

అమ్ | ఘృుత శేషంపచేత్పర్యం తధాపానే[ప్రయోజయేణ్. 

భూతోన్యాదమపస్థారం నాశ యేద్చ్రహట రాత్షనమ్ |. 

తా. ఇంగువ సౌవర్సల వణమయు (త్రీకటుకములు వీనిని దినుసుకు 5 పలముల 

చొప్పున దంచి చూసాము జేనీ నెయ్యి 64 పలములు చేతికి నాలుగింతలు గోమ్మోత్ర 

ముగ లిపీ ఘృతము శేపించునటుల కౌచి సేవించిన భూతో న్మాదము అపస్మాగయ 

(బహ్మగతస్సు వీనిని హూరింపం జేయు, 

భూతోన్మా దాపస్థారములకు విజయఘృతము, 

న్లో! (నిత్య నాథీయే] ఊ(గగంధాపలం పంచపటోలం పర్పటం త 

థా | పిప్పలీశ్ళంగ బేరంచ పంచపంచపలంతథా | (ఇ్రాహ్మీ 

రనశ్చవస్థార్థం ఘృత్మప్రస్టేవివాదయేత్. | త్రిఫలాతికటూ 
నీరలగసునం పంచకోలకమ్ | ఏతన్నివృ_0[పయుంజీత యథా 

గ్నిబలమా శ్రయా | భూతో న్మాదమపస్సారం వాతికంపె త్తికం 
జ్వరమ్! శ్లేష్ణకం సాన్నిపాతంచ శీతకం విషమజ్యరమ్ | పాది 
మాలేణ నశ్యంతి(ప్రోచ్య తే విజయంఘృతమ్ | 

తా, ఓీమఫుపొట్టు చేతీపొట్ల పర్పాటకము పిప్పళ్ళు ఆల్లము వీనిని దినునుకు 

5 పలములచొప్పున చూర్మముచేసీ ఆందు మోనుగచెక్కు రసము శ్రే (పస్థము చేయ్యి 

(ప్రస్థము (తీఫఆములు |తీకటుకమయులు వట్టి వేరు వెల్లుల్లి పాయలు పంచకోలములు అను 

వాని చూర్చమును దినుసుకొకొ్క(_క నిహ్కు_యు చొప్పున గలిపి ఘృతేపక్వముగ కెచి 

అగ్ని బలానుగుణ్యముగ సేవించిన భూతో న్మాదము అపస్మారయ వాత సె త్తే శ్లేష్మ 

సన్నిపాత శీత విషమజ్వరములు హరించు, 
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గంధక విష్టి. 

ఖో! గంధకంపలమా దాయ తులనీరన సమర్ది తమ్ | (తిదినంగోజులే 

వాచ్యం డోలాయం। లే(పయోజ ఇళ | తత్సమంపార దం 

దకత్యాచార్ల) కేణదినత్రయమ్ | అస్టమాఎశేన చేపాళం త 

(తవిన్యన్య వారి భి ఆర్థ)కన్య (త్య హంవుర్ష్యం భ వేద్దంధ 

కవిష్టకమ్ | తత్పిషస్టకం (పయు-జీత చతుర్వల్ల (ప్రమాణకమ్ | 

నపవార్యపయోగేణ సో ర్మాదతిమిరంజయేల్ | వాతశ్లే 
ప్మాంతరా౯ రోగాకొ హో న్యాద(త్రననంశయ ? || 

తా, 1 పలము కుద్ది చెసేన గంధక యును ఖలయులోనుని చి తులసీయాకు రన 

ములో $ దినములు మర్దించి ముద్ద చేసీ యొండించి 2 మడతేలుగ బట్రల్లలో మూూటగ ట్రి 

గోమూ (తముతో డోలాయం[త్రమున వండి ెగంధకమునమ సమముగ శుద్ధి చేసినరస 

మునుచేర్చి ఖల్వములోనుని-చి అల్ల పురసముతో తి దినములు మర్షించి యెండించి జి 

వభమునకు 8_వ భాగము సర్ధి చేనిన -నీపాళములగలిపిఅల్ల పుకస సముతో కి దినములు 

వుర్తి ంచి కరాటములోనుని చి "పూటకు 4 వల్ల ములయెత్తును బోడతరమయు (బహ్ముదండి 

అనువాని రసానుపానముతోడ 7 దినములు సేవించిన "శ్రిమిరముతో గూడియుండు 

యు న్మాదయు ల వాత శేమ్మయువల న జనింఛీన గోగములు నిస్సంశయముగ హరించు, 

(మణియు ాహ్మీఘృ తా నషా నముతోడఢాని లేక పంచగవ్య ఘృతౌను సానము 

తోడగాని లేక విజయ షమృుతానుపానము తోడఢగాని బేక కల్యాణ ఘృ తౌనుపాన 

ముతోడగాని లేక దళమూాల కషాయానుపానము తోడగాని లేక ఆల్ల ప్ర రసాను 

పానముళకోడ గాని లేక పీప్పలితోడ-గగాని శేవించిన సగ్యో న్మాదములు వారిం చు, 

దీనియందు కితళరివ్యములు బృ ౩ నెయ్యి బ్యరెపాలు బోడతర ప్రకార అనువానిని 

శీవించుట కడ (పళ సంద 

అపస్మారోన్నా సదములకు విజయనగుళికలు. 

1 (సిద్ద శసార ర్ల వే) సూతంచ గంధకం లోపహా౧ విషం చితక 

ల్ గరా విళంగం ేలుకా ముసాచెలా (గంథిక కేన 

రమ్ | కటు[త్రయంచ (తిఫలా శీపాళం సుల సె చన న్టకమ్ | 

ఏతాని నమభాగాని గుడద్వొిగుణ నంయుతమ్ బ నర్వంతదధ్ధు 

టికాం కృత్వా చణకానాం (వమాణతః | ఏకై కాం 



ఉనా ఉదరో గనిచాన లక్షణ చికిత్సాదయః. కా 

భతుయ్ న్నిత్యం తాసాం మధ్యే విచక్షణః | కానేశ్వానే 
క్షయేణుల్మే (పమేహే విషమజ్యశే | తృష్తాయాం (గ్రహణే 

దో చూలపాండ్వా మయేమ చ | మూ త్రకృ చే) మూ 

ఢవాతే గర్భరోగేచ డారుశే 1 |క్రిమిరోగేచ మందాన్నా 

పీననేహ్య్యూద లేషు చ | అర్బస్సుచాతిసారేషు కుక రో గళ 

(గహే  కండూగ దేగ్సా[దుజాయాం. హీక్కాయామూళ్భ 
వాతశే। అపస్మా రేతథొన్నా బేర కృష్ఫృళ్థాచడారుణే! సరోగ్గం 

గేముచకుస్తేు నిఖ లాన్యక్ళరీషు చ | లూకాయాంన్ననిపా 

క్రేమునర్సదప్టేచనృ్భక్సిశే | హ_న్తపాదాదిరోగేషు నశ్వేషహ 

ఘుటికాహిెల - ! జయాఖ్యాభవీ. తాయేయం (బ్రహ్మణా వో 

దితేళ్వ లే | 

తౌ, శుద్ధి చేసిన రసము శంద్ధి చేసిన గంధకము లోవాభన్మయు శుద్ధి చేసిన వాళ 

చితమాలము ఆమపతిక వావమునిడంగములు శేణుకలు తుంగమాలు యేలకులు 

(గంధితగరము నా౫ శేసర ములు | తికటుకములు (తీపలయులు కుస్ధి చేని -జీపాళములు 

తామభస్మము ఏనిని చమ భఖభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి చార్షముచేసి దీనికి రెం 

డింతేలు చెల్ల ముగ లిపి 4 రూములు మర్చిం చి ఇనగగింజలం లేనీ మొలలు చేసి (పతీ 

దినమునందొకొ,-క మ్మాత్ ను శీవించిన కాసము శ్వాసము మయము గుల్ముము (ప్రమే 

హాము విపజ్వార ము దప్పీ గహక శూల పాండువు మూ(త్రకృచ్చ్య్రము చూఢవార 

ము భయంకర మైన నర్భగోగము (కిమిగోగము మందాగ్ని వీననము వుదరములు 

ఆర్భస్సు అతీసారము కుత్వినోగము గళ గహాయ దురవ లొమ్ము నొప్పి: యొక్కాళ్ళు 

ఊగ ్వవాతము అప సారము వు న్యాదమా దారుణమైన రక్తవ ఎ్రద్ధిగోగయ సర్వాం 

కుష్ట్రము సర్వాళ్ళురు లం లూతసన్ని పాతకము స
ర్ప వృశ్చిక దుష్ట్రనిషములు హస్తపాడా 

బులయందలి రోగము వెంచలగవాని నన్నియా హరింపంజేయునని యీళ్వరునికి 

శటవ్మావచిం చె, 

అపస్మారో న్నాదములకు ప్రసిద్ద మైన నన్యములు, 

శ్లో! [పూజ్యపాదీ య్ ] పిసాహ్యాసానూర్ల ఫలానినన్యం నోవారి 

. ణాబుదిఏిజోధ నాయ | సనంకునుం భన్యర సేనయు_ంతేమి 
ద్ర 

4 

బృందంశ మడ్ చ్చశీభ్ఫమ్ || 
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శె, ఆ ర్రశేణువిత్తులను గోమ్మూత్రయుతో గాని లేక కుసుంబా ఫువ్వుల స్వర 

సముతో గాని నస్యము జేయిం చిన అపసనారము వుశ్మాదము శీఘ్రమాగ హరించు, 

శ్లో! (పూజ్యపాదీయే] |త్రికటుంచిత్రకంచై వలాంగలీంచేందవా 
రుణీమ్ | వవామభుకబీజూసిత భాపాఠానదీఫలమ్ | తాళకం 

వత్సనాభంచావ్యంకోలమార యగుకమ్ | ఏవంసంచదకళ 

పో)క్తాన్న్వమభాగాంశ్చ కొరయేత్ 1 సూవ్మ మరా కృతం వై 

వనిర్హుండీకిం[తిణీర సై: |" ఆర్ష్భకన్వర పై రు క్రం(త్రివిధై. శ్పవిచ 

యుణః | ఏవంనన్యం(పడాతవ్యమర్క_మూాలర సేన చ!  అపస్మా 

రంచహృదో/గంవాతనంకుల మేవ చ | ధనుర్వాతం గహంచై 

వాఫ్యున్నాదంసన్ని పాతజిత్ | పూజ్య పాదకృతో యోగః న 

రాణాంహిత కారణాల్ |! 

శౌ. [తికటుకములు చితమాలము చన్నచర్ల గడ్డ పాపర వేరు వస యిప్పగిం 

జలు చచిరుబొడద్ది వేరు సముదపొడవిత్తులు శుద్ది చేసిన తాళకము శుద్ధి చేని న నాభి వూ 

దం కొనలు సర్జ మారము యవశయురము యీ పదియైదుదినుసుల సమభాగ ములుగ 

చూర్ణము చేని ఖల్వములోనునిచి వావిలియాకురస్తము చింతాకుగసయు అల్ల పురసము 

అనువానితో గాని లేతజిల్లేడు చేళ్ళరసముణతో గాని మర్చించి తల్మ వేలునటుల వెలికల 

ముం చముపి పరుండ బెట్టి శీ దినములు నస స్యము చేయించి చిన అపస్మాశము జ్్మ్ము 

నొప్పి వాతరోగయు భనురాషతము (గహదోషము వు వ్శాదము సన్ని పొతయులు (కౌకి 

పోమాలు కుంచేటి తెగులు) మొచలగునోగముల పహారింపం జేయునని పూజ్యపాదమహో 

ముని మానవహి కార్భ మై వచించె, (మటీయు యీనస్యముల చేయించుచు లోపలికి 

నావధ సేవం చేయిం చు చుండిన ఆప స్మారములు వు న్మావయులు వారించ్చు 

Ey 'లెల్లమి నాల నేతను ధృతిందలవంటి జ 'ఇబు వోసియుం | 

జిస్లేడు నువ శ్నచీల్క_ల విశీర్ష ములం దొలంగించి యంనులో | 

వేల్ల జముంచి వేచియును చేని సూర్ల )ర సాన “గల్పియుక్ | 

నల్ల  లితంబు నన్యములు నల్పిన మానును దత్తురంబులుక్ 1 

శా. (ఆడిత్యవారముతోగూడియుండు ౨మా వాస్యయంకు గాని) లేక ఆదిత్య 

వారము నాడు-గాని జిల్లేడం మిడతల బెచ్చి వానికలదీ సీ వా రిగర్భములో మిరియముల 
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ఏనిచి యొండించి చూర్భ ము చేని 2 సెనగ గింజలెత్తును ఖల్బములోనుని చి అల్ల ప్రురస 

ముతో చాగుగనూరి యందు తి నూచెబొట్లుగలిపి శ మారులునస్యము కేయించుటయే 

గాక పూరో్యకౌపధములలో బేని యొక్క శీవన సేని చేయిం చిన అపస్మారమువు న్యా 

దము హరించు. - ుతియు పూర క్ష చతుర్విధ నస్యములు అపస్మారో న్మాదముల 

వారింపం చేయుటయందు (పనీద్దంబులగుటచే వానిలో (పతిచానిచే శ మారులు నస్య 

ము చేయిం చిన అపస్మారో న్మాదములు హరిం'చు, 

క॥ నింబఫల ఖండములలో | పంబిన చూర్లంబు నల్ల(పతాకు 

రనం | బుంబోసి నుటేయు నొకమూ* | నంబుకా భుజియింప 

మాను జూదనములు వే ॥ 

క ఇల జీలకజ్జు సొంకియుం |! దుఖకేలును నమంబుగూర్చి 

తుది జంబఫలం | బుల వులుసుగలివి (తాగినం ! దలకుచుం 

జనిపోఫుమేటి దత్తూరంబుల్ | 

క॥ నెసనిమ్సు కిణిపిచెక్క_.ల | రసమును మిరియంబుగూర్చి 

రమణను నగోల౯ [| వసుధను నుర్మాదంబుల 1 పనచెడి భువి 

మానిపోవు. (బజలకు నెల్ల ౯ || 

క తెల్పగలి జేరు వేరును | మొల్లంబుగ (బహ్మాదండి మూడగు 

కాయ | ల్లల్లప్రు రసమున నన్యము | నల్లలితముం జేయ 
మాను జూందనములు వే | 

అపన్మారములకు విజయ పర్పటి రసము, 

న్లో సూతగంధకి తా (మాణినమభాగానికారయేత్ ' | శూతపాచే 

నడాతవ్యం 'వత్పనాభం భిపగ్వర:ః | కృత్వా కజలికాంతా 
Van 

రంసూతతులం ఏనిశీ పేశ్ | గంధకం మర్ష యెత్ప్స శ్చాత్కజ్జలీ 

జాయ తేతథా ను ఆ:*ఛ్య శ్తేతుతచ్చూర్లం పచేదాయసనభా 

జచే-!। యేసం (ద్రవత్యమూయాతి తతోమోచ దశేటీ సేత్ | 
పచ శేనోపదేశేన క _ర్హవ్యఃవర్పటీరనః ! రోగశారితె ప్రయో 
_కృవ్యో హ్యాష్టగుంజూా(పమాణతః | నుతూర వీజనంయోగా 

న్థుహోన్మాదవికోధకః | అపన్మా రంనిహం త్యాశు వ్యోష 

క్ 
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నింబ దశన నహ | పర రీ రనగుంజూాప్రై (చాహ ఘ్నుతసవ [ ్స బ్రన్భులేన 
న్వితమ్ | ఖభాదయీ (వోగిణం వై ద్యోహ్యపస్మారా పేను త్ర తయే 

శా, శుద్ధి చేస నర సము శుద్ధి చేసిన 'నంధకము తామభస్మము యివి 'సమశి 

ములు ర్ధిచేనిన సనాభి రసము నకు 4 వ భాగము రజితభస్మయు రసమునకు ' 

భాగము ుటుల వీవిసెల్ల ఖల్వములోనునిచి కౌటుకవలె మించి పిదప దీనికి 1 

ముగ శుద్ధి చేన్ నీన గంధక మునగ లిపి మరల కౌటుకవలెమాంచి ' యినుసపా త్రీలో వై 

నొకింత నెయ్యిగలిపి వండిన యది (దవించు. దాని నరటాకులోనునిచి అపడ 

వలె నిష్యలోగాని చూర్లముచేనీ 8 గరిగించిల యెత్తు నువు మై త్త విత్తులు చూర్తాను 

నముతోడ సేవించిన గాప్పయు న్మాదమునా వారింపంజేయు, మటియు | త్రీకోట 

నులు వేపయిగుళ్క్ళు అనువాని యనుపానముతోడ సేవించిన అపస్సారమును శీ 

ముగ హరింపంజేయు నుణీయు 8 గురిగింజల యెత్తు నుపర్ప టీక సమయమును బాహ్మీఘృ? 
నుపానముతోొ డ సేవించిన అపస్యారము సారించు, 

న్లో [ మాపేస్టకుంకీ వచాకుహం నిం భోత్సలక సై స ౧భనమ్ | 
af) 

పిప్పలీ మవినంచరాక్ల్య వాహ్ దావేణఫావమేశ్ | 

నభా నవని తేన నంకీప్వా వీషచేద సృ తమ్ 

నస్వే దున్మాద శాంత్యర్థ మపస్థారంచ నానయ్ీల్ ॥ 

తా, (బహ్మదండి నొంఠి వస చెంగల(కోము నల్ల కలువ సెంథవలవణమ 

పిపృళ్సు వీనిని సమభాగయులు చూర్తముచేనీ |బాహీరణముతో 7 మారు భావ; 
ఎల్ల భె డ్ న్ శీ య 

చేని వెన్న లోగ లిపి ఘృతము కాచి నస్యతు చేయించిన వుశ్మాడయ అపస్మారమ 
హారించు, 

నో వరాహా కర్షర న కరో్కట్యా నన్యవమాచ రేత్ | 

అధవా నరమూం(కేణ హ్యుక్ళ_ే స్తో స్యాపీనన్వతః ||. 

తా. పందివెవి రక్తముతో ఇాడ్డుకాకర గడ్డనునూరి నస్యము చేయిం చిన 

' అవస్మారము వున్మాదముహరించు. ఉమ్మెత్త త్తవిత్తులను నరమూత్రముతోనూరినస సము 
, చేయించిన వున్మాదము అపస్మారము వారించు, 

శ్వేతావరాజితాది నస్యము, 

శ్వేకా సరాజి తామూలం విజయా మూలమేనచ '। 
నరమూలేణ నంపివ్య నన్యంవాతను దద్బుతమ్ | 
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తౌ, తెల్లగంటునచేరు కరక చేరు వీనిని నరమూతముతోసూరి నస్యము చేయిం 

చిన వాతాపస్మారము జాడించు, 

న్లో ఉన్న _త్తకాసనాసీసి నష్టా 'తేనేనవాకచీమ్! కే తాపరాజి 

“తామూలం క న్థధార్యంసదాబుగై ః | నిర్లుండీదం డకంచవుతా 

హ్యపస్సారోవిముచ్య లే! పర్పటీరసగుంజామహై దుత్తూరంబీజ 

పంచకమ్ | గోఘృ తేన ' చనం యోజ్య ఖాదయీనా దనోదనే। 

సఘృతంమానమన్గంచపాయ రో దా ధృత నుగ్ధకమ్ | నింబ తే లం 

నరూదాయలింసేడా పాదము _స్తకం | గుర న్నంవాయనంద 

ద్యాచ్చువ్క_ంశెకం చ వర్ణ యేజ్ | యచద్యానంరకుయే _త్తం 

చయావవ్చాంకిం నగచ్చతి మ హేక్య రాఖ్య ధూపంచ 

(భూప ఏతత్పతతంనిళి 

తౌ, ఉ మర త్ర విత్తులు వేగిసకత్తులు భావంచివిత్తుబు తెల్ల గం మొన చేరు వావిలి 

"కాడలు వీనిలో లేనినై ననునూరి శెవిలో నునిచికొనిన ఆపస్నారము వారిం-ను మణి 

యు 8 గుకిగింజల యెత్తు పర్పటీర సమును ర్ వుమ్మెల్తే త్రవిత్తుల చూస్త యును ఆవు నేతి 

లోగలిపి యీ యనుపానముతోడగాని లేక చేతికోసాడియుండు మినుపకట్టు 

యొక్క యనుపసానముతోడ గాని నెయ్యి పాలు అనువాని యనుపానము కోడగాని 

సేవించిన వు న్మాదము హరించు వుజియు నాశ్మా వరో “నిక్ పాదము మొనలు 1శరము 

వరకు వేపనూనెను లేపము జేయుటమేగాక జజడాన్నమును ,పాయసము వెసంగ 

వలయు, ఎండిన కూరల నోసం%0౦జవమ, మణీ యు ను న్న్మావము శ వింంచువణికో 

వు న్మాదరోగిని కడుజాగరూకత తొ గాపాడవలయు, రా తులయందును మహేశ్వ 

రధూపము నొసంగవలయు, 

“'హేశ్వర ధూపము, 

(శ్రీవేష్టదారు చాహ్లీకం ముస్తాకటుకకంనిశా | నర్భ పా నింబ 

షృశ్రాణి చందనం త్రిఫలావణా 1 బృహతీనర్పనిరగోక కార్చా 
స్టియవాతుషం | 'నోీళ్ళుంగం బ_ననోమాణి బగ్జి నీంఛం 

విడాలవిట్ | ఛాగ కోముమృతం వేతి బనమూ,[ లేణభావితం 

వహ దూ హాశ్వరోధూ-ప స్పర్య (గ్రహనివారకః | 
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లో 
ఎ 

తా, వనర్ణరసము జేవదారు యింగువ తుంగముస్తెలు కటుకరోహీణి ససపు 

ఆవాలు వేపాచు చందనము (త్రిఫలములు శస నేలయులక పాముకూ'సము (వత్తి 

నితులు యవల వొక అవుకొమ్మ ఫూ జ్ర వెంట్రుకలు -నమలియీూ కౌలు వీలి నీషము మేక 
ఆలి on జు 6౧౧ © 

వెంటుక లు చెయ్యి వీనిని నీకయుచేపి ఖాజ్రమా[తముణో భావన చేనీ ధూపవా వేసిన 

సర్వ గహయులు నివర్తి ంచు, | 

భూతో న్మాదములకు మం[తము, 

జోదీచోరీ (బహ్మనుజోరీ ఫుప నే విఖుపణి రేపుఖు | 

జాయీ చేవిఖు | ఉత్త రేనునఖాశో | తు చేశిద్దు 

చేవాగురువాచి | శిద్దు | ఓంగురువసాదం | 

లా, ఆనుని రుం క్రమతో నిమ్మ కాయల మం(టించి తీనిపీంచవలయు, మ 

తియు నీ మంత్రయుతో వేడినీళ్ళను చన్నీళ్ళను మంత్రించి పోయవల యు, 

న్లో వం[దవారుణికా మూల మూరనాలేన పేవీతం | 

అపస్మార హారంనన్యం భూత సేత న్య కింప్రునః || 

తౌ. పాపరవేరును కలితోనూరి నస్యము చేయిం చిన అపస్మారము (ఊాన్యాద 

ము) భూత పేతేయులు నివర్తించు, మతీయు యీ నస్యణులకు 6 మార్లు చేయించ 
వల యూ, అపస్మానోన్యాననోగ సా ధ్యాసా ఫ్వంబుల నెబేంగి సాభ్యంబు అగువానికే 

బికిట్సింపవల యు, వూగో్య క జిషభయుబు కష్ట సా ధ్యములగు యపస్మారో న్యాద 

ముల సగాహరింపంజేయు. మణియు నపస్మానోన్మాద నివార ణార్భం బై పంచగవ్య 

ఘృతే యును కల్యాణఘృతముమ సేవింపంనగు, 

జరం ఆబ = ఉగ అపన్మారొ గ్నాదముల్యమం ను పథ్యము. 

[నూధవనిచాశే] పత్తూరశాలినోధూమ ముద్దయూపమృ్మ 

తాదయః। ధా(తీపటోల క కూశాస్ఞ దె తండులీయక వాస్తుకం! 

కకిత్లం దాడీముం[దామోూ లఘువిత్త హరాణిచ | ఉన్నాడే 
య్ ౨ 

అద జల = 9 ర చితృవిభంశే హ్యావన్థై చే పితంవినుః | 

తా, పొన్నగంటిభార లేక "నెమలిజుట్టాకు రాజనపుబియ్యము గోధుమలు 

పెసరకట్టు నెయ్యి మొనలగునవి వృునీరికకౌయ పొట్లకాయ ముదురుగుర్ముడు కొ. 

జికా కూర చ చక్రవ వర్త సుకూర వెలగపంము దాక్తింబపండు (దామప పండు లభుకర[దవ్య 
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లు పీ తీశార (ద్రవ్యములు యివి వునా నాదము చి_త్తవి భమ అపస్మారము ఆనువాొని 
వావీ 

యం ను ce భ్రకకరంబలు, 

అపన్థారొన్మాదములయం దపథ్యము,. 

న్లో మద్యం వికుద్ధాశనముప్టభోజనం ని్య్రామయుధాతృ ట్టుత వేగ 
భఛారణమ్ | తీకానితీక్లాని భిహక్చమాది శే దుస్టాదరోనోప 

పాతోహీ గర్హి తమ్ | 

తొ, మద్య ను ,విరుద్ధాన్నము వుష్ణకర భోజనము వీనిని సేవించుట నిద 

ఆక లిదప్పి తుమ్ములు మలమూ తే వేగము వీనినడ్డగించుట వేము తీక్షయుగల (ద్రవ్యముల 

జీవించుట యివి యప స్యారో నాదము లయం దపథ్యకరంబులు, 

మరణ సూచకములు, 

క్ర! [ కాశీకండే] ఆయురవసానకాలం | జేయనుపున+ జడలియ 

వచ్చు నెటింగింపుముగాం | గేయయరిప్థాగ్గమనము | లేయప 
వకునములుసూచి యెజుగంగందగుక౯ా ॥ 

వ॥ అనిన గునూరుం డతని కిట్లనియె, 

Al వామనాసావుటమున నెవ్యాని కేసి | గాలియుచ్భ్యాననిశ్వా 
సగతింజరించుం | బింగళానాడినడువదు పెద్దయేని' | వాడు 

నూండ బములకు నిర్యాణమొంను || 

గ్! ఒం డెమూ6డ హో ర్మాతంబు లొంజడెనేని' | "రండహోరాత 

ములుసంచరించు హేళి ! నరునికెవ్వనికొక్కవత్పరముగాని | 

బజదుకండం।[డు సుధరుణీ| నాణనాథ | (2 (డం|డు ధ్ | (సాణనాథ 

క॥ సాసాఫప్రటయుగమున ని | శ్యాసోచ్చా ఏ సానిలములుసరి 

యెనడచు౯ా | వానరము అవ్యనికి బది | మాన([తితయమున 

పాడు వురణముంబొందు౯ ॥ 

క్! (పాణానిలమెవ్వనికిని | ఘా౪ణవుటియుగుకమునగ్యబవహింప 

కనం | శ్రీణమయి నోర వెడలునోొ 1 (బాణనుతే(డుదొబ(గు 

వానర (తితయమునక || 
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గీ॥ అదరిఫాయెవ్యం డీషీంచునాకనమున | హాటకవుంగృవ్మవింగ 
శుండై నపురుషుం | డాతనిక్రినత్సర(త్రయంబవధిసూపె. ! (నా 
కధార ణమునకిల్వలాసురా రి | 

€&| తుము నునిం దాయం౨బునిజతోయమలంబులు సోొండె నొంజె 

నమూ | (త్రేమ్ముమలమ్ము దుమ్ము బలదార్గ రము చాలక యెవ్య( 

7ేనినొ | "క్కు వు డ్నుత్స జిందు నత, డుండ(డు| పాణముతో 

డంగాడియ్ | కమ్మ ణువత్సరమ్ము గడంగాచిన పిమ్మట వాన 

రార్ల ముకా || - 

dl కాన(డరుంధతికా ధ్రవుని, గా నడు విస్షుపషద్మ్యతయంబును | 
గానండు మాతృమండలము గావడు గన్నులుగల్లివే-నియే | 

మానవుండమ్మనుష్యునకు మూనములాజు విరామమొందఈ 

గాం! గాన/గవచ్చుంగుంభభివకాలుని బంధుర సౌరవీధికల్ | 

దృఢవి వేకయరుంధతీ చేవిజశ్యా | వాసికా(గంబు ధు)వుఃడి 
ల్వలాసురారి | విన్దుపదమదిభూ) నుభ్యవీధియనభు 1 మాతృ 
మండలమథ్సీ పజ్బుము మునీం (ద్ర॥ 

Al ప 

a అసికాదివర్ల ౦బు శాన్లూాదిరనమును | నన్యథా బావంబునంె 
"నేని! దంతోస్థకంధరా తాలుజిహ[గంబు! లొండొక్క_వర్షై౦ 

బుకొందెచేని | కొళ్చేం దియంబుబు గనువోయి కొలుకులు | 
ధూమధూ(మక్యంబు దొర నేనేని! నాఖండలీ ముకంబిపధనుః 
ఖండంబు | నభముపై శే ముగన్నట్టు నేని | నాజుమానము 

_లకుమర్తు రిడ_న్హమించు | నడిగ శే తెంచి యూసర వల్లీతొండ | 
పాదములనుండితల దాకా) కెనేం |! నతడు పాణ్చానము 

. లజూచు యమునిమొగము .॥ 

గి జలకమాడినవిమ్మాటం జరణములను | సహృదయముననీళ్ళు పే 
గంబయిగుర యూరు] దర్పణమునీడ రోయనాశతా[మశకాంతి। 

నెవ్వనికీవా(డునాణ్నాల్ల నేగుదవికి | 
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వ. మటియు ఛామా(పకంపంబు మలతిభ )0శంబు చ్శద్రద్యయ 

సూర్యద్యయదర్శన౧బు పగలుతారకావీతణంబు రా(క్రిడార కానభీ 

వీక్ష్షణంబు గంధర్వనగ రావలోక నంబు పిశాఛనృ తృవీకు ణంబు (శ్రవణ 

ధ్వనిహాని సర్టవ్నంబునందు. బిశాచఖర వాయన భూత[పేత శునక 

గధ గోమాయుబాధపాశురాశి యూపదండ వల్మీ కారోహణంబుదై 

లా భ్యంగ నముండనంబులు 'మరణసూ చకంబులు, 

ఇతి శ్రీ నీలకంఠ చరణారవించ తీర్ధ్యపసావ పారావాళభోగవిహార పారీణ. 

నిడిమామిడి భగిసత్సం|పదాయ కారాధ్య రామదేశిక శిపక్యో' తను 

నమశ్శివాయ సత్స్నుుత్ర పవిత్ర కవితాభాతురీధునీణ వెద్యజన 

శిరోభూషణ. నీలకంఠ కొట్టూరు బసవరాటి నామ భేయ 

| పజణీత (శ్రీ బనవరాజీయే ఆంధ తాత్సర సహీ తే 

ఉన్మాద పస్మారరోగ నిదాన తత్నాభ్యా 

సాధ్య త చ్చికి త్సానుపొన వే ధ్యాపథ్య 

లక్షణయు క్తంవీంళ (పకరణమ్, 



(శ్రీరస్తు. 

బసవ ౦*జీయ ము, 

ఆం (ధ్రతాత్ప్సర్య ము, 

ఎా-ఏకవి౦ళ కఈుకర ణము, -- 

4 

న్లో భూధరం మేరుకోదండం 'వేడాళ్యుంపురనాశ కమ్ 

సర్వలోకపతింశంభుం లింగమూ_ర్రిమహూంభఛ జే ॥ 

తా, భూమే రథముగగలవాడు మేరుపర్వత మే ధనుస్స్పుగగలవాడు వేద 

ములే యశ్వములుగ గలవాడు (తి పురసం హారకుడు సర్వలోకమునకు |పభువు లింగ 

స్వరూపుడు నగు యీశ్వ్యూరుని చేనుభ జిం వెద, 

శ్లో! (శ్రీనీలకంఠ నంశాబ్ధి చంద్రమా బసవాహ్వయః | 
వమ్యామి వృషరాజీయ మ గాంటై ద్య శెఖామణిమ్ |! 

తౌ, నీలకంఠవంకమ'నెడి శీరసముద్రతునకు చందుడై బసవ రాజని పేర్కొ 
నంబడిన చేను వైద్య గంథములలో కడు శేష్టం బె న బసవరాజీయమను నీ గంథము 

యొక్క. ఏకవింక (పకరణమును వచింపుచు న్నాడను, 

భగందరోత్స త్తి, 

న్లోః [నిత్వనాధీయే] తుదాంర స్తునభుంజీత తృష్ణారో నపిబేజ్ఞలమ్। 

తృప్లారో జాయతే గుల్మీ కుడా .ర్హస్తు భగందరీ |! 

తా, ఆకలిగలిగినపుడు భుజింప కొ డుటవలన భగందరనోగంబును ద 
గలిగినపుడుదకయను పానము సేయకుండుటవలన గుల్మరోగంబు జనించు, 

ప్పి 

భగందర స్వరూపము, 

క్లో! [మాధవనిదానే) గుదస్యద్య్యంగు లే దేశే పార్భ్యతఃపిటికా - 
_క్త్కృత్ | భిన్న భ గందరోజేయ స్పచపంచవిధోమతః | 
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తౌ, గసదమునకు, పక్కన రెండంగుళముల (పదేశమున 1 కురువుజనించి 

స్క_టముగ పోట్లతోకూడి పగిలిన భఛభగంధగరమనంబడు, ఇది 5 విధంబులు, 

ఛగందర పూర్వరూపములు, 

ఫ్లో! కటీక పాలనిస్తోద దాహకండూ రుజాదయః | 
భవంతి పూర్వరూపాణి భవిష్యతిభగంద రే I 

తౌ. నడుము తలఫు రె వినియందు పోట్లుగలుగుట మంట దురద మొదలగు 

ప దవములుగలుగుట యీలకతృణములవలన భగందరముజనిం చునని తెలియవల యు, 

భగందర భేదములు, 

వ్లో॥ [ఆయు ర్వేచే] వాతాద్భిన్నా రుణో వర్ద ః పితా, దళో భగం 

దరః | కఫాచ్చ్వేతో ఘన(సావః కండూకఠినతాయుతః | శం 

బూకావ_ర్హవన్నాడీ వీటికా గో _న్తనాకృతిః 1 బహువక్త 

న్స) వేధాఢః, (కిమియు _క్ట_స్తీ)దో హజః | బాడానీన్యాద్య 

థాఫ్టక్వం శేతోమూ(తపురీవకమ్ వసావత్స)వ లేపక్వం 

కష్ట సాథ్యో భగందరః | (తివేపోళ్టో వ్య సాధ్యశ్చ తు తేజశ్చ 

విశేషతః | అథ సర్వ్వపయల్నేన పాకఃకార్యో భగందరే | 

శా, పగిలియెజ్జగ నుండిన వాతభగందరమనియు రక్తవర్షముగనుండినపీ త్తి 
గండరమనియు తెలుపు కడుుసావను దురదగలదై కఠినంబుగనుండిన శేష్మభగం 

రమనియు నాడిన_త్తేసల్లవ లె జుట్టుకొని నో స్తనాకారమె విటికలతోవ్యా ఫ్రం భె 
కుండిన శంబూకావర్త భగందరనునియు పెక్కురం[ధములతోగూడి నమిక్కుట 

వగ పులినీరునుగార్చుచు (కమియు క్త క్షంబె యుండిన (తీదోష భ గండరనూనియు తెలి 

అువలయుు, భగండరమును చికిత్సింపక ను కీంచుటచే పండి చేతో మూత ఫురీష 

బమశీ వసవల (సవింపం జేయు. ఇముల పండిన భగందరము కష్ట సాధ్యము, తిదోషజ 

"గందర మసాథ్యము, శ్షతజభ్ గందరము కడున సాధ్యము, ఐనను భగందరములను " 

ర్వ పయత్న యుల చే పండునటులం జేయవల యు, 

(| ఫతపోనక ఛగందర లశ్ణము. 

శ్లో! కపాయరూ నై రతికోపితోనిల _న్వపానచేశే వీటికాం కరో 
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నియామ్ | ఉపేతుణా త్వా క ముుపెటిదారుణం రుజాచభినా 

రుణ ఫేనవాహిన | తతాగమో, మూత పురీషశేతసాం 

(నవైరనేవై శృతపోనకం వదేత్ ॥ 

తా, ఒగరు రూతగల పదార్థ శేవనవలన మిక్కు_టయుగ వాతము (బకో 

పించి సవస్థా నయున కరువును గలుగంజేయు,' ఆది యుజేకీంపబడుటవలన భయం 

కరమైన పాకముగలతై పగిలి పోటుతోగూడి యొజ్ఞనె నుమగుతో గూడిన సీయును 

(నవింపంజేయుచు న నేక్యవణములుగలవై వానిఛి దయులవలన యూ త్రమలశుక్ష మల 

'నవింపం జేయు చుండిన శత పోనక మనంబడు, జలైెశవంటి ఛి ద్రయులు గలదియగు 

టంజేసీ భతపోనకమని జెప్పంబడు, 

ఉ ష్ట్ర /శిరోధర ఛభగందర లత ణము, 

న్లో! (పకోవనై' పిత్త మతి (పకోపితం కరోతిర కాం విటి కౌం గుదా 

(శితామ్ | తదాశుపాకాహి మపూయవానీం భగందరం 
తూష్ట )శికోధరంవ చేత్. ॥ 

తా, పీ తకర పదార్థ సేవననలన పీ త్హీంబంధకము” పకోపీం చి గుదస్థానమన 

వొం శు మెడతో సమౌన్నమెన యెజ్జనివజుపును గలుగం జేయు అదితీ వముగ పండి 

చేడిగ చీమును |సవింపంజేయు, ఇదియ ఉస్ట్ర శికోభర భగంవర నునంబడు, 

పఠి(సావీ భగందర లక్షణము. 

నో కంశూయనో భున|సావీ. కఠినో మంద వేదనః | 

శ్వ తానభానః రఫఃః వరిఫావీ భగందర,ః ॥ 
| 

తా, కషజభ గంవరమున దురడగలుగుటవల న ట్రిగ చీము (న్రవించుటకుతుపు 
॥ న్న 

కఠినముగనుండుట వొకింతపోటుగలుగట తెలగనుండుట ల లత్షీణములుగలడి 
శ య 

పరి సావీభ గందరమని 'తెైలియవల యు, 

శంబూ కావర్హ ఛభగందర లక్ణము. 

న్లో! బహువర్గరుజా[సావాః విటికా గో స్తనోపమాః | 
ఛంబూ కావర్తనన్నాడీ శంబూ కాన రకోమత; | 
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తా. కఫుగండ్లవలె నచేకకురుపులు?నిం చి సలు విధము లై న వర్షములు వేదన 

సావముగలఅదిగ నుండుట (వణకు న త్త గుల్ల యంవలి నుడినో స స హూనము గ నుండుట 

యమా లకశ్న్షణయులుగలది శాంబూ కొవ ర్త భగందరమని "తెలియవలయు, 

ఉన్నాగ్లి 'భగందర లశ్నణము, 

న్లో త బాత్ధుతి? పాయుగ తావివర్ధ దే హ్య్యు చకా త్స్వ్యుః కృత 

యోవిడార్యతే | ప్రకుర్వ కే సూర్ల మ చేకణాము ఖె ర్య). 

స్తదున్నార్లి ఛగందర౧వ బేత్ | 
న 

తా, ముండు మొవలగ వాని యభిఘాతమువలన గుదసమీపము నంచు గలిగిన 

గాయము నుపెే మించు! వలవ వృద్ది జెంది సదమువరకు వ్యాప్తీం చి పురుగులలాోో గూడి 

గిలి య నేక ఛిద్రములుగల వ్రణిములచే వ్యాప్త ప్రంబి యుండీన వు న్యార్లి భ గందర 

ఏనంబడు. (ఇదే కతజ భగందరమని యు జెప్పంబడు,ఎ) 

భగందర సాధ్యాసాధ్య లవణము. 

ఫఘాోరాస్పాధయితుం దుఃఖా స్పర్యఏవ భఛభగందరాః . | 

తే ప్వసాధ్య (న్ర్రీనోపోర్డః తతజశ్చ విశేసతః ॥ 

తౌ, సర్వభగం వరము ల సాభ్యంబు బు వానిలో (త్రివోహజ శ ందరము కడు 

సాధ్యము కతజ భగందర మన్నిటికన్న మిక్కిలి య సాధ్యము, 

అసాధ్య ఛ భగందర లక్షణము 

న్లో! వాతమూ త్రఫురీపాణి (కిమయశ్మ్కు[ క మేవచ | 

భగంద రాత్ప్స*ననంతి నాశయంతి తమాతురమ్ | 
తత్రావీ తన్యక_రృవ్యా చికి తా జీవిశావధి ॥ 

తా, భగండరమువలన వాత మాత్ర పురీష [కమి క్నుకయులు వెడలిన రోశి 

లీ జెందునని “తెలియవలయు. ఐనను జీవించియుండువర స చికిత్సం జేయవలయు, 

రవితాండవ రనము, 

[మాధవనిదా నే] కుద్ధసూతం దభాగంభం కుమారీ రన 

మర్చితమ్! త్వీహాంతే గోళకంకృ త్వా హిండికాంతే. నిరోధ 
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యీత్। తయోన్పమేతా్నామపా(తే శురేచ తా|[మలేపితే!తం 
భాండంభన్మనాపూర్య చుల్యాం తీ వాన్ని నాపచేత్ | (తియా 

మాం లే నముద్ధృత్య చూర్ల యే త్స్యాంగ శీతలమ్ 1! జంవీ 
రన్య(ద వై ః పిప్టా రుధ్య్వాన్నప్తపుకేపచేత్ | గుంజై కం మ 

ధునాజ్యేన లిస్యోద్ధంతి భగందరమ్! మునలీ లశునంచాను 

ప్యారనాళయుతంవి బేణ్ | క్రరవ్యం మధునాహోరం దివా 

స్వాపంచ మైథునమ్। వర్ద యే చ్చీతమాహోారం ర సేస్మి౯ రవి 

'ఆాండ'వే | 

తా, కుద్ధి చేసిన రసము 1 భాగము కుద్ధి చేసిన గంధకము 2 భాగములు వీనిని 

ఖల్వములోనునిచి కలబంద రసముతో తి దినములు మర్షించి ముద్దచేసీ పెరసగంధ 

కములను సమముగ శుద్ధి చేసిన తా్యమమును గ్రహించి డబి జేసీ దానిలో నాముద్ద 

నునిచి డానియెయానీ సందులకు లేపనముచేసీ వాండికౌ యం(త్రేమునంగునిచి దాని, 

నిండా బూడిజెబోసి పొయ్యిమోదనుని చి తృీవాగ్నిచే ఏ రూములువండి సౌాంగ శీతల 

మున దీనీ ఖల్వములోనున-చి చూర్ణముచేనీ నిమ్మపండ్ల రసముతో 17 మౌర్షునూరి 

7 మార్లు పుటంబిడి యందొక గురిగింజమెత్తును తేన కో గాని నీతిలో గాని లేక 

చల తా టిగడ్డలు వెల్లుల్లిపాయలు ఆనువానిని కలితోనూరి యీ యనుపానముతోడ 

గానీ సేవించిన భగందరము హరిందు. ఈ రససేవన కౌలంబున మధురావోరముల 

'జేయవల యు, పగటిని[ద ్ర్రంగము కీతకరారాహాోరములు అనువానిని వర్ణింప 

వలయు, 

| భగందరములకు రనకర్పూర యోగము, 

న్లో! రనకర్ప్పూరమా జ్వేన లిహేద్ధంతి భగందరమ్ | 

మునలిలకునంచాను హ్యార నాళయుత౧ వీబేత్ ॥ 

తా, రసకర్పూరమును చేతితో శేవిం చి వెంబడిగ నేల తౌటిగడ్డలను వెల్లుల్లి 

పాయలను కలినోనూరి (తాగి భగందరము హారించు. (లేక తక్క_లి వేరు చూర్ణము 
నెల్లి వేళ్ళచూరన్ల్యము దినుసుకు 4 తులములు రసకర్పూరము శక్తే తులము యిటుల వీనిని 

ఖల్వములోనుని చి గగూడపాల వేళ్ళర సముతో మర్పించి 80 మా(త్రలుశేనీ 40 దిన 

ములు శనేపుమాఫు ఆవునేపితోడ సేవించిన ఛభగందరము లూతే వ్రణము వారించు, 

అపక్వ్వభ గందర చికిత్వా(క్రమము, 

న్లో॥ (స్రావ్యంర క్తంవ్రణేజాతే జలూరంవా[ప్రదాపయీత్. | 
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లాంగలీకృష్ణ్టదుత్తూర విషముష్టించ తేపయేత్.. | 
నిర్గుండ్యాశ్చ (ద వై ఃపిషప్ట్వా లేవయేద్యార్మ_ మూలక మ్ | 

అవక్యోజర్య తేగంథీ ర_క్షమాక్నోకృ తేపివా || 

తా, అపక్వమైన భగంభర (వణమున సౌర కౌయబుజ్ఞలు ముదలగుచానిచే 

“గాన లేక జలగలవలన. ర।క్షయుదీ సీ చన్న చర్ల గడ్డ నల్ల వుమ్మె!త్తే విషము పి అను 

వానిని నూరిగాని లేక జిల్రేడు వేళ్ళను వావిలియాకు రసముతోనూరిగాన లేపనము 

"జేనీన మానును, 

వాతభ గందరములకు విళంగాది వటికములు. 

శ్లో! విళంశేయద యవంకృష్ణా (ప్రీ భిక్ట్విగుణ గుగ్గులుమ్ 1 

(తిఫలాం గుగ్గులాంశాంచ ఫృతేన నహమేళయేత్ | 
భతయ్ న్హుథునాకర్షం మూరుతోోత్ల భగంద శే | 

తా. వాయువిడంగములు కొడిసెపాల పిప్పళ్ళు వీనిని "సమ భాగములుగ 

గూర్బ్యముచేని దీనికి రెండింతలు శుద్ధి చేసిన మహీసాకీ గీ లము -గుగ్గి లమునకు సమము 

కరకతాండ యుసీరికల చూన్మము కలిపి “నదితో మర్షీిం చి కర్ణ (పమౌణమును "నేనె 

యనుపానములోడ సేవించిన వాత భగందరము హరించు, 

తీ 

షో [కఠ్రయుర్వే చే] ఏ తాధి శ్యేపదాతవ్యోర పోయంరవి తండ త? t. 

వాకుచీ వీజచూర్త ౦ చాప్యమ న్యా దుషవాళిణొ i 
౯a ౬ 

తా, వూర్వోో క్త రవితాండవరసములో భావం చివిత్తుల చూర్ణముగ లిప్ వుష్ణో 

దకముతో సేవించిన పిత్తజ భగందరము వారించు, 

శ్రేమ్మభగందర చికిత్స. 

శ్లో! సంమన్ష్యా జే కపోళ్ళన్య డాతవ్యో రవితాండవః | 

ఛాయాశుష్మ్క_ం -బీవదారు నిప్కా_ర్లం లవణంపలమ్ + 

పిస్ట్వా కరోపజ టె ౪ పీత్వా ప్యనుపానేన తంజయేల్' | 
వ £3 Qa 

శతా, సేరీతో మర్షించబడిన పూర్వో క్షరవితౌండవరసమును. సేవించి చేవదా 

దువెక_ను నీడనెండించి చూర్మము చేని యందర్థ నిష్క_ములో 1 పలము వుష్పుగలిసీ 

వుష్ణోదకొ నుపానమతోోడ శేవిం చిన 'శేవృభ గందర మః హరించు, 
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జయం ల్యాది చార్ష ము, 

క్లో! (అశ్వినీ ల్పే] జయంతీం వాజయాం ఖాచే త్పవ్యోహంతి 

[(తీదోవజమ్ I 

తా, తక్క లివేరు కూర నెల్లి చెక్కు. వీనినిదం చి చూర్షము చేనీ సేవించిన | తీదో 

సజ భగందరము తతణమున హరించు, 

యస్ట్యాది "లేపనము, 

న్లో! యస్టి కాచా మృ తాశుంరీ వటప త్రం పునర్చ వా | 

జనైఃవిష్ట్వా (వలేపోయం పిత్త స్టైతు భగందనే | 

శౌ అతీమధుకము తీప్పతీగా శొంఠి మత్తియాతయ గలిజేరు వీని నుదకముతో 

నూరి లేపనముచేసిన వీత్తజ భగనదరము హరిం చు, 

"సేపు ఛ్రభగందరమునకు కాంచన్యాది శేపము, 
. శ శ 

న్లో! [ఆయుశ్వేడే] కాంచని ద్వినిశాముండీ మంజిఘ్టాచ శతావరీ | 
గంధకం భాతకిపుష్పం తుల్యం లవణపంచకమ్ | 
కన్యా (ద్రవయుతో లేపః కఫోకైచ భగందరే | 

తౌ, చేవకౌంచనము ప సప (మానిపస సపు బోడతరము మంజిస్టి పిల్లి పీచర 

గంధకము ఆ౭ెపువ్వు పంచలవణములు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి 

కలుబందరసముతో నూరి లేపననుంచైేసీన శేవ్మజ భగందరము వహారించు, 

విస్యందన (టే క లము. 

ల్! సైంధవం చితకందంతీం వలాపం చేందద్రవారుణేమ్ | గోమూ 

చేష్ట గుతేపచ్యా నా) హ్యవుస్రావ సేప్టీ తవ్। క్యాథపాదంక్లీ పే . 

ైలంకృ స్రాయసరజో ఘృతిమ్ | పచ చెలావశేపుంచ తేనే 

హం భగందరమ్ | అనాక్యం సాధయశ్యాకు పకగం (క్రిమి 

కులాన్వితమ్ | 

తౌ, సె ంధవలవణమయు చితమాలము నేలదంతి మోదుగపాపర వీనిని సమ 

భాగములుగ దంచి చూర్గ్లయుచేసి యెనిమిదింతలు గోయాతముగలిపి అవ్టై అషపావ కేనముగ 

కసాయము కె-ది వడియగట్టి దానికి 4వ భాగయునూ'నె నూ నెకుసను మ అయస్కాంత 
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చూర్షమ అయస్కా_ంత చూర్లయునకు సమము నెయ్యిగ లిపి విక్కగవండి లేపనము జేసిన 

అసాధ్యభగందరములు ఫురుగులతోగూడియంండు భగందరములు భీ ఘుముగ హరించు 

ఏడంగాది్ లేపనము, 

[చర కే] విళంగం (త్రిఫలాచూర్డం విషలీ మధ్యుతె లకమ్ | హా) 

చేపా దృగందరంహంతే (క్రిమియు క్షం నసంశయః; ॥ 

శా, వాయువిడంగము తీఫలరులు వీ ప్పళ్ళు వీనిని సమభొోగములుగ దంచి 

' చూర్షముకేనీ తేనె నూనెగలిపి లేపనముజేసీన క్రిములతో గూడియుండు భగందర 

ములు (ఫులినీరును గాశ్చెడి భగందరములు) నిశ్చాయముగ హరించు, . 

న్లో! స్నుహ్యార్క_ దుగ్ధ దార్వఖి ర్వ_ర్తింకృ త్వా (ప్రయాజయేత్ । 
ఛభగందర (పణేశాంతె ర యోజ్యానాడీ (వణేషుచ I 

తౌ. బొంత జెముడువాలు జి'లేడుపాలు ఫీనిసో (మానిపసప్రనూరి వస్త్రము 

నకు బట్టించి వర్తి జేసీ భగందర నాడీ (వణములయం దునిచిన భగందరములు నాడీ 
(వణములు వారించు, 

అ అలీ 

న్లో నిశాం సె న. తె(ద్రగుగ్గులు నంయుతామ్ | 

గంద రేయోజ్యా తథానాడీ (వ్రణేషముచ ॥ 

సె ంధవలనణయ తెల్లావాలు గుగ్గిలము: ఫినిని సమ,భాగ ములు 

చూర్లము చేసీ తనల బట్టకు పట్టించి. న ర్రజేస్ భగంనర నాడీ (వణయులయం 

దునిచిన భగందరములు నాడీ వణమలు హరించు, 

భా నాసి లేపనము. 

| (సిద్దరసార్ల వె] భూ తాంకుశన్య మూాలంతు ఖరర ్ తేన నం 
యమ్ | శ్వానాస్థి లేపనాచ్భాథశీఘంహన్యా దృగందరమ్. | 

తా భూతా ంకుళ ఫు వేళ్ళను చూర్ష ముచేనీ అందు గాడిచె నెతురునుగలివీ 
కుక్కు_యెముకలు బాది లేపనము చేసీన క ఘ్రముగ భగంవరములు హరించు, 
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'కాలాగ్నిరు[ద రనము, 

న్లో! [సిద్ధ వ ద్యాభూః) శుద్ద సూతం నమంగంధం మృతనాగం సతు 

ల్లేకన్ | జీరకం సై ంధవం తుల్యం తి_క్ష కోశాతక్షిదవైః | 
పెష్టంతళ్లపనాద్ధంతి భతణాచ్చభగందరమ్ | రసః కాలాగ్ని 
నామాయం ద్యిగుంజం మృత్యుజిద్భ వేత్ | 

తా, సుద్ది జేనిన రసము 'శుద్ధి జేసిన గంధకము నాగభస్మృము కుద్ధి జేనీన మెలు 

త్వుత్తేము జీలకజ్ఞ సై ంధవలవణకు వీనిని నమభాగములుగ ఖల్వమలోనునిచి శు 

వీఠాకు రస సముతో మర్చించి 2 రిగింజలయెత్తు మ్యాత్రలుజేని యందొక దానిని 
" భవీంచుటయీగాక శేపనమును జేయుచుండిన ౩ మృత్యుతుల్యముగనుండు భగందరము 

(సర్వభగందర (వణములు) హరించు, 

నర్వ(వణములకు రన రాట్టు 

న్లో! (సిద్ధిర సార్ల నే] కస్తూరీ హిమ రశ్శకంంకుమసీ తా జూతీఫలం 

హాటకమ్ 1 చాంపేయంవృషహేమబీజవిజయా యస్టీ జయం 
తీవిషమ్ | ప్రత్యేకంవల్ల మానం ఘృతమధునపాతిం లిహ్యా 
వమూనందివాంతే ! కం చిన ర్భాం భజంతే హరతిచ సమ 

య్ భత యే దికుఖండజా౯ా | (ప్రైణాం గ ర్వాధి కారం గమ 

యతినక లం వీర్యపాతంవ్రయాతి | లింగాం తోయాతి వృద్ధైర 

స్థిరతం వప్రుషాం సంభ కృద్యోని భగ్నమ్ | నర్యాంగం నం 

ధివాతం బహువిధ [పణతా [(గంధిలూతా స్ఫుటంతి [ఫూ 

యందుర్లంధ లూతా[నవతిచ బహుళం త్మీవదుఃఖేన యుక్త 

మ్ చాహంమోహంచతృ్వై*౧ యయ (క్రిమిక్ఫశ తాం వీననం 

పాండునోగాక |! గులా సృధ్హానంచ శూలా(గహణి గుదరుజం 

కుష్టు. రోగం నిహంతి ॥ 

తా కస్తూరి పచ్చకర్నూరము కుంపమఫువ్వు పంచదార జాజికాయ స్వర్ష 

భస్మము నాగకేసరములు డొమ్మడోలుగడ్డ వుమ్మె త్హవిత్తులు గంజావివిత్తులు యష్టి 

మదుకము తక్క_లివిత్తులు శుద్ధి జేసిన నాఖిసినిని దినుసుకు వల్ల|పమాణయ చొప్పున 
ఖల్వములోనుని చి (రసకల్తూరము 1 భాగయుగలిపిమరి ంచి 2 వీసములురనకళూ, ర 

ఎ t ద 
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ముండునటుల మాత్రలుజేసీి యందొకచానిని చీదీతోగాని కేక తేచెతోగాని $ మం 

డలములు సేవించిన సర్వాంగ సంధి వాతము బహువిధ (వణము (గంధులు లూత్ర 

పగిలి చీముగారుట దుర్దంథమైనలూత అధికముగ చీయుగారుట కడుదుఃఖము దాహ 

ము మోహము దప్పి తీయము (కిములు శారీరకృశత్వము పీనస పాండువు గుల్మము 

ఆధ్మానము కూల (గవాణి భగందరము కష్టువు వీనిని పహారింపం జేయు, మతియు 

దీని సేవనవలన నొకింత మూర్చృగలిగిన వానినివార ణార్భ మై చబుకపుతుంటను భకీంప 

వలయు, మజీయు దీనిని సీవించెడివాడు దృథశరీరిగనుండిన కడువీర్య స్తంభనముగల 

వాడె చ్రీలతోరమించి వారిగర్వమును హరింపం జేయుజయే గాక వృద్ధిం జెందిన లిం 

గముగలవాడై యోనినిభ న్న ము సేయు,---(పథ్య్వమ్ముపగ టియందు అవుచల్లః తోసాడి 

యుడు అన్నమును ర్యా తీయందుతీరాన్న మును చప్పిడివంటకము ను నేవింపవలయు) 

|దణాంతిక రసము, 

(ఆయు ర్వే బే] దరదందైక భాగంతు పుడ్భాగంచాపిగంధక 

మ్ | నూతరా'జేన వై శే తదర్గంమృతే నాగకను | హాంనపాొడి 

ర సైర్టుర్ష §ం స్రటమేకంచ చరార్థి తమ్ | గుడాజ మరిచంమి 

(శం (పాతఃకాలేచ నీవయేత్ | "వణకీటక కుషూని మండలా 

నిచ నాశయెత్ | (పణరాజ ఇతిఖ్యాత్ దుష్ట [వణ 

హార పరః | 

తా, శుద్ధి చేని న యింగిలీకము 1 భాగము శుద్ధి చే చేసిన గంధకము 6 భాగములు 

శుద్ధి చేసిన రసమ ] భాగము నాగభస్మమయు క్షే భాగము యిటుల వీనిని ఖల్వములో 

నునీచి హంసపాదియాకుర సము తో మర్చించి మాత్రలు చేసి యెండించి కుప్పెలోనుని చి 

అఘుఫుటంభవిడి సాంగనీతలమునదీసి చూర్ణము చేసీ పూటకు రి చిన్నముల యెత్తు 

శీ మండలములు బెల్లము ఆవునెయ్యి మిరియ ప్రుచూర్భము అనువాని యనుపానముతోడ 

(సాతః కొలమున సేవించిన (వణములు (కములు మండలకుష్టువు చుస్ట్ర వణములు 

వారించు, (పథ్యము. చప్పిడివంటకము పాలన్నము వీనిని భుజింపవలయు,) 

యోగ రాజ గుగ్గులము, 

న్లో పిప్పలిపి నీవిప్పలీమూలం చవ్యచి(త్రక నాగ ర్రైః |! పాఠావిళంగం 

దయవై హింగుభార్టీవవానితైః | సర్గ పాతివిపాజాజీజీర వై 

రేణుకాయు కో 8 | గజకృ బ్రాజ మోదాచ కటుకా మూర్వ 
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మిశ్రితైః | నమభాగాన్వి తె శేతె _స్త్రిఫలాద్యిగుణాన్వి తైః | 

(తిఫలానపహి తై తేడ స్పమభోగంచ గుగ్గులుమ్ | వత దూర్చ 

కృతంక్లశ్లుంమధునాచ పరిస్పతమ్ | యోగరాజ ఇతిఖ్యాతొ 

భత్షయ్ త్చా /తరుద్జితః | అర్భాంసీ వాతగుల్భంచ పాండు 

శోభ మరోచకమ్ | నాభీశూల ముదావర్తం [(పమేహం 

వాతకోణితమ్ కుష్ణమయ మపస్మారం హృద్రోగం (గ్రహణే 
గదమ్ | మహచ్చావ్యగ్ని మాద్య చ శ్యానకౌన భగంద 

రమ్ | నంతతా భ్యానయోగేనవలీ పలితనాశనమ్ | చేతో 

దోషం యోనిదోహం నర్భదోప.ం వినాశయేత్ | 

తా. పిప్పళ్ళు మోడి .చెవ్యము చితమాలము శొంఠి శిరుబొడ్ది వాయువిడంగ 

ముటు కొడి-సెవిత్తులు యింగువ గంటుభారంగి వస 'తెల్లా వాలు ఆతివస జూబికౌయ 

జీలక జ్ర శేణుకలు గజపీ ప్పలి వోనుము కటుక రోహిణి ఇాగదుంపలు వీనిని 'సమభా 

గయులుగ చూర్ణము జే ని పనికి రెండింతలు (త్రిఫల దూరము వీనికన్నిటియెత్తు. కుది 

జేసిన మహిసాకీ గుగ్గి లముగ లిపి బాప చూర్ల ము జ్లేసీ తేచెపోనీ తొక్కి తానికా 

యలంతెమాతలు జేసీ 4 మండలములు (పాత స్పాయంకౌ కౌలముల సేవించిన ఆర స్సు 

వాతగుల్మము పాండువు కోఫలు అరుచి నాభిికూల 'వుదావర్హము (ప్రమేవామేలు 

రక్తవాతము కుష్టువు కేయము అపస్మారము వృాదోగము (గపాణి అగ్ని మాంద్యము 

శ్వాసము కౌ సము భు ందరము ముదిమి 'శుకదోష. పము యోనిదచోషము మొదలగు 

'సర్వదోషముల హారింపం జేయు. (మజీయు దీనిని చిన్న మెత్తు నీంచూరము సాఫు నేరు 

నక్క_పీటాకు రసము 1 తులము మిరియపుచూర్లము ఆనువాని యనుపానముతోడ 

శాని పావు సేరు డొమ్ము డోలుగడ్డరస ము] తులము మిరియ ఫుచూర్ల్మము చిన్న మెత్త 

సిందూరము అనువాని యనుపానమువోడాని 4 మౌసములు సేవించిన భగందర ' 

'వణముల్లు నూానును, 

వణలత్ ణము, 

[ఆయు క్వేచే] ఏక చేకోస్టితళ్ళోథో (వణానాం పూర్ణలతుణ 
మ్ | పడి డ్విధ శనిలో భకర ర్రకాగంతు నిమి _త్తజః | 
క్ఖాః షజే తే విష్హైయాః (ప్రాగు శె శ్నోథధలత తై? | | 
విజేష; కధ్య తే తేషాం వ క్య్వాపక్వ  వినిశ్చయే || 
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శౌ. |వణము జనించుటకు ముందేచైన నొకచో వాపుజనించి వాత పీ త్త 

శేష సన్నిపాత రక్ష ఆగంతుక-భేదయులవలన 6 విధంబు గలదిగనై వూగో్య శ 

శోఫ ఫలతణయు కృంబి యుండు, అట్ల గుటం జేసీ వానిస క్వ్వెద్యవస్ధ్థల నిళ్ళయిం చుటకు 

దగిన విశేప పల క్నణంబుల వ-చియిం వెద, 

(వణపాక లవణము, ' 

శ్లో! విషమం పచ్య తే వాతా ల్పిత్తోళ్ట శ్చాచిరంచిరమ్ | 
కఫజుః వి _కపవ్ళోపో ర కాగంతు “సమువ్భనః | 

తౌ, (వణమువాతదోషమువలన విషమపాకము (అన గాకొన్నిస్థ్టలముల పండీ 

పంకకుంకుట ' గలదిగ నుండు పి త్రదోవమువలన క్రీ ఘ్రముగపండు, కఫదోషమువలన 

శజకొలముమోదపండు. ర క్షఆగుంతుకదోవయువలన పీ విర్థమకలెచే ఫీష్రమగపండు 

అపక్య (వ [వణ లత[ణము, 

వో మందోప్మృ తాల్చ నోఫ ఫత్యం కాఠిన్యం త్వక్పవర్ష్మ "తా! 

మంద వేదన తానైన నోఫానా మామలతణమ్! 

తా, వాపును దాకిన నొకింత యుక్ష్యంబుగనుండుట వొకింతవాపు జనించి + 
కఠినంబుగనుండుట చాన వివర్ణయు గాకుండుట వొకింత పోటుగలిగి యుండుట 

యివియన్ని యు అపక్వ వణలక్నణంబులని తెలియవలయు, 

పచ్యమాన (వణ లశ్ణము, 

న్లో! తవ్యా తేదహనేనేవ మోశేశేవచపచ్యతే | కివీలికాగ ణేచేవ 
దహ్యా తేఛిద్య తేతథా | భిద్యతేచెవ వీ చస్తే దండేనవ చ 

తాడ్యశే | పీడ్య లేపాణి నేవాంత సూ చీ భిరివ తుద్యతే | సో 

పా-చోపోవివర్హ స్స్యా దంగు ల్వేవావ పాఠ్యతే ! | ఆన నేశయ నే 

స్థానే శాంతింవృశ్సి క ఏద్ద వత్ | నగ చ్చేదా తతకోఫో ఛే 

దాధ్యాన వ స్తివతీ (జ్వర _న్తృవ్లా రుచి తె ఎన పచ్యమానన్య 

లతుణమ్ | 

+ 'వణముపక్వంబగుచుండ అగ్నితో గాల్ప బడినటుల మండుట కారమును 
సిదినటుు చిమచిములాడుట చేమలు గొరికినటుల నొచ్చు ట లేక శ్రమతో ఛేధిం 
పంబడినటుల గాని పీల్చంబడినటులం గాని లేక కజ్ఞనో నొట్టంబడినటుల గాని లేక చేతి 

Lo 
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లో బినుకంబడినటుల గాని లేక లోపల నూదులతో బొజవంబడునటుల గానివేద 

నకలచై తొపముతో గగాడియుండ-ట అగ్నిలో -వేయించబడినటుల పీడగలుగుట 

వర్షముమారుట (వేళ్ళతో జీల్చంబడి నకయులుండుట కూర్చుండున వుడు పరుండునవుడు 

నిలువంబడియుండున పుడు 'లేలుగుట్టినటుల చేదనగలిగి యెల్ల పుడు శమింపకుండుట 

వాపుబ్బుటవలన నీడువబడిన వ_స్తీప పనై జర ముదపీ ఆరుచి అనువానియు కం బి 
బె 

యుండుట యీోలక్న్షణంబులుగలదడి పచ్యమాన (వణమని "తెలి యవల యు, 

పకి (వణ లయణము 

న్లో వేదనో పశ మక్ఫోఫో లోపాళోల్పో నచోన్నతః | (వాదు 

ర్భావోవలీవాంచ తోదఃకండూ రు హుర్ను హం; | ఉప్మద 

వాణాం| పశమో నిమ్న కాస్ఫుటనంత్వ చః ! వస్తావివాంబు 

నంచార స న స ఫంగుి శ్రే | పూయన్వ "ఫేడయశ్యే 

క మంతమంతలేచ నీడిలే | భకాకాంతూ భవేె ఎన శ నోఫా 

నాం పకలతుణమ్ | 

తా, -వేదనళమిం చుట వాపెజ్టినె యొకింత (పసరించుట (కుంగుట పొడిచి 

నటులుండుట పలుమారు దురదగలుగుటి వీ _త్తమువలనగలిగిన దాహాద్యుష్మదవములు 

శమించుట వావుయందు పల్ల ముబడుట చర్మముపగులుటు పాపును (జేలిలో నదిమిన 

వ_స్టియందుండు ఏీకవ తె వీముయిటునటు చలించుట అవయవముయొక్క నొక పడే 

శయునణచిన నీములోేనిశేగుట అన్నమునందిచ్చగలుసటయీాల క్నేణయుల వలన వణకు 

పక్వం నదని తెలియవల యు, . 

గోప[తయనంబంధ (వణపాకము 

న్లో! సీత్తేనిలాదుగ్న వినానపి త్తం పాకఃకపఫుంవావివినానపూయః। 

తస్మాథ్ధిన ర్వేపరిపాక కాలే పచంతిశోథా (స్ర్రీభిరోవదోపైః ! 

తా, వాతము లేక నే పోళ్టును సీత్తము లేకనే దాహుంబునుక భయు లేక నే చీమ 

నుగలుగ చేరదు కావునసర్వశోఫలు పరిపాకకాలంబున (తిదోమషయు క్షంబై పండు, 

(రక్షపాక లతుణం భెట్లనినా వో గోకఫజేషుచ శోసేను గంఫీరం పాకమేళ్య 
స్ఫక్ | సకం స్నీగ్లం శత స్పష్టం యత స్యా వ్కిన్నుశోఫతా। త్య క "క్సొవగ్గ న్టం 

రుజోల్చత్వం ఘునస్ప ర్భిత్వ మళ్ళవల్ | రక్ష్తపాక మిరత్మీబూయా త్తం (ప్రాద్టోము$ ¥ 

సంశయ; [1 అనగా కఫజ (వణములయందు ర_క్షముగూభథముగ ఫాకము జెందుట 
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పక్ళమెన పిదప నుమపుగనుండుట (వణము స్పష్టముగ (దవించుట వివర్ణయ గానుం 

డుట నొకింత వేదనగలుగట తాకిన జాయివలెనుండుట యివి ర క్షపాకలత్సణము 

అని వైద్యవేత్తలు నీ'స్సంకశ యముగ వ చిం చెడరు, 

పూయనిర్లమన పగిగామము, 

శ్థో॥ క్తం సమాసాద్య యేవ వహ్ని రాషయో్యరిత , స్పంద 

హతి ప్రనహ్య | దరడ్రైవపూయో ప్యవినిస్పృతోహి నూం 

నంసిరాస్నా్నాయుచ ఖాదతీహా || 

తా, అగ్నివాయువు సహాయముచే పొదరిల్లును భస్మము జేయు. చందంబున 

-వీము వెలిబడకుండుట చే (వణము తేపించి మాంసము నీరలు స్నాయువులుఅనువానిని 

భకీంచు, 

(వణనై ద్వ గుణదోపషము, 

నో ఆమంవిదహ్యామాసంచ సమ్యుక్పక్యం చలతు లై : | 

జానీయాత్సభ వేదై ఏద్య సేపా _స్తన్క_రవృ_త్తయః ॥ 

శా, (వణము యొక్క యపక్య పచ్యమౌ న పా కెవస్థల వశ్రాగసగ నెటుంగు 

వాడే వైద్యుండు తక్కి నవారలు తుస్కు_ర వ్యాపారులని “తెలియందగు, 

అనిశ్చిత్మవణ నైద్యదోహము. 

జ వ్ శ్లో యశ్చిదత్యా మమజ్ఞానా ద్యశ్చపక్యము చతు తే | 

శ్వపచా వివమంత న్యా 'తావనిళ్చిత 'కారిణొ | 

తౌ, అజ్ఞానమువలన నపక్వముగనుండుట (వణము పక్యమెనదని యొటింగి 

భిన్నపబిచెడివై ద్యుడును లేక పక్నమైయుండు [వణము నుెపేకీంచెడి వై ద్యుడున 

చం డాలురతో సమానులని చెలియవలయు, 

FA ద్యిధా(న్రణః పరిజ్లేయ శ్నారీరాగంతు భేదతః | 

దోమై. రాద్య స్తయోరన్య ర్శస్తా/ది శతుతనంభవ; | 

29 
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తౌ వణము శారీర ఆగంతుక శేదములవలన 2 పధంబులు, అందు సుద 

తదియ శారీరవును (వణము చవాశతాదిదోషముల వలన జనించు, 2 వది యగు ఆగం 

తుక వణము కస్తాుల గాయమువలన గలుగు, 

వాతిక (వణ లశ్ణము, 

'శ్ఞో॥ _ న్వఘఃక ఠిననంన్పర్శొ మందసా+వోమహాోరుజః | 

నుద్య కేర్ఫు రత్రిశ్యావో (వణోమారుతనంభ వః || 

తౌ, జడముగనుండుట తాకిన కకినముగనుండుట కొం చెయ (సౌవమయు 

మిక్కు_టమయుగ పోట్టుగ లుగుట పొడిచినటుల జేడనతోగూడియుండుట స్పురించుట 

నల్ల గనుండుట యీ లత్మీణములుగలది వాత్మ వణమని తెలియవల యు, 

ఛై._క్లిక[వణ లవణము, 

న్లో! రృష్టామోహాజ్వర శ్లేద దాహదుషావదారశకో 8 | 

(వణంపిోత్త కృతంవిడ్యా ద్గంతై స చెైశ్చ పూతిశకై_* | 

తౌ, దప్పి మోహము జ్వరము చెమ్మ తాపముగలుగుట -ఏీల్చబడినటుల వేదన 

గలుగుట కంపువేసుట దుర్ల ంథము* (సావముగలుగుట యో లక్షణములుగలది కత 

(వణమని 'తెలియవల యు, 

కఫజ[వ్రణ, లక్షణము, 

శ్లో బహుకిచోగురుస్ప్ని ద్ద _స్తీమిత్ మంద వేదనః | 

పొండువర్లోల్స సం నేదీ చిర పాకీకపో దృవః | 

శా. కడుబిగటగ జడము దట్టమగ నిశ్చాలముగ" మందవేదన గలదిగ తెల్ల ని 

వర్షము గలదిగనుండుట కొంచెమగ ప్రావముగలుగ ద్ర్హ క కెలము మోన పండుట 

యీ-లతణములు గలది శేష ప్మజ| వణమి తెలియవలయు, 

రక్రజ ద్వంద్వజ(నణ లక్ష ణము. 

న్లో! రక్షొర క్ష(స్రుతీర క్యాద్ద్వి(త్రిజప్పా్య్యా త్తదన్యయిః | 

ఈ. రక్టవర్షవూగలదై ర క్షయును (స్రవింపం జేయుచుండు (వణము ర_క్టజ 

వణమనంబడు, ఏక దోపు ర_క్రస౭ంబంధములవలన జనిం చీనది ద్వంద్వజ వణమని 30 

ద్విదోష రక్ష సంబంధమువలన జనించునది సన్ని పాతజ (వణమనియు జెప్పంబడు, 
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సుఖ([వణ లవణము, 

న్ల్! త్వజ్మా ంసజస్సుఖే దేశే తరుణస్యానుప[ద్రవః | 
ధిమతోభినవః కాలే సుఖనాధ్య స్పుఖ[వణః || 

తౌ, చర్ముము మాంసము మర్భరపీతస్థల యులు అనువానియండుజనిం చి జర 

తృష్టాద్యుప (దవరహీతం బై యౌవనము యుక్తాయుక్త వివేకా నయుగల స్రరూషులకు 

హీమంఠ శిశిర కౌలములయందు జనిం చినదియె యుండు నూకన్మవణయు సుఖ వణ 

మని 'తెలియందగు ఇది సుఖ సా ధ్యంబులు, 

కచ్చ సాధ్యాసాధ్యవణ లతణము, 

న్లో! గుణై. రస్యత మెర్ట న_న్తతఃకృ చ్చో) 'వణన్నృతః ! 
త్య 5 ణా లో న సరై ష్టర్ష్ణిహానో విశేయస్సోసాధ్యోనిరుషక్రన ౪ || 

లౌ పూరో కృ ““త్వజ్యాంస జేత్వాది! శోకో కగణములలోే తక్కూు_వగ 

నుండు గుణములంగల (వణము కష్ట సాధ్యంబనియు సర్వగుణర హితం 2 యుండదు వణ 

మసాధ్యంబనియు తెలియవలయు, | ఇట్టియసాధ్య వణములకు జి కిత్సం జేయంచగదు, 

న మ్ శ 

న్లో వూతిపూ యాతినుస్టాన్ఫ కా ఎ్రస్యుత్పంగిచిరస్థితిః 1 
అస £ ఆల ఇ దుష్ట వ్రణా 'తిగంథాది శ్కుద్ధలింగవిపర్యయ: | 

తా,. దుర్శంధముగ-దీమును వెడినర్నక్తమును (సవింపం జేయుచు దీర కాలము 

వరకు ఎపేననుబ్బుగ' లో నబోలుగ నుండినడియె అనహ్యూమెన గంధము వికారమెన 

వగ సా౨వ వేదనాయు కంచె శుద్ద వణలత్న్షణ విహీనం బె. యుండువనద్ దుష్ట్ర్యవణమని ta అంది దాం ధు ర. తు 

"తెలియనవలయు. ' 

సుద|వణ లక్షణము, స 
న్లో! జిహ్వాతలాభోతి మృదుగ్గ క్ల స్పిషగ్గోల్ప వేదనః | 

సువ్యస్థో నిరాసా)వ శ్నున్ధో[వ్రణ ఇతిస్తుతః I 

తా, నాలుకయొక్క_ సెథౌగమువంటి కౌంతీగలదిగ కడుమృదువుగనున్న గ 
స్నిగ్ధముగ నుండినదియై అల్బవేదనాయుక్షంవై వుప్పుమొదలగునవి లేక పొష్మ్కు. 
లతో దోషరక్తాగి సాంవగహీతం బై యుంగునగి కుద్ధ్యవణమని 'తెలిచువల యు, ళు 
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(వణరోహణ లవణము, 

న్లో క వోత వర్ణ |పుతిమా యన్యాం తః నోదడార్టి తాః | 

స్థిరాశ్చ కిటికావంతో కోవా శీతమాదిేేల్ ॥ 

తా, చుట్టూపావురపిట్ట వర్ణముతో సమానంబై ఈ శ్లేదసహితంబై ప 

వ్యా _ప్పం బై యుండు వణము చాగుగ ములుచునని తెలియవలయు, 

బాగుగ వేలిన [నణలవ్ణము. 

న్లో! రూఢవన శ్రా సాన మద్ద)ంథి మళూన మరుజం(వ్రణమ్ | 
త్వక్పవర్హ ౦ సమతలం నవ్యుగూఢం తమాదికేత్ ॥ 

తా, ముఖముబాగుగ నగుపడుట కురు ఫుపెనుబ్బువాపు పోట్లు లేసండుట- 

ముతో సమానవర్త ముగలదిగనుండుట నాలుకతో గాని | అర చేతీకో-గాని సమౌానః 

నుండుట యీలత్నణయులుగల (వణము బాగుగ పండి తేలిన్రదనియు తెలియవలం 

(హాకృచ్చ) సాధ్య లవణము. 

నో కుష్టి నాంవిషజుస్లా నాం న్లోవిణాం మధుమే కిాంనామ్ | 

వ్రణాకృచ్చ్రేణ సిధ్యంతి యేపాంచాకి (పకవ్రణాః || 

తా, కుస్టువు విషము కయరోగ్మము మధయ మేహముగల పురుషునికి జనిం 

(వగాము కష్టసాధ్యము. మతేయు (వణము పె పె మటియొక (వణముజనిం చిన నదియ 

కష్ట సాధ్యంబు, 

సాథ్యాసాధ్యవణ లక్షణము, 

శో నసాంమే కోథ మజ్జానం మ స్తులుంగంచ యస్స)వేత్ | 

ఆగంతుజో (వణస్పి బ్యే న్నసిభ్య డ్హోపసంభ వః 

తా, కొవ్ఫు మేవస్సు మజ్జి మస్తకస్నే'కాము వీనిని పెడబింపం 2 సెడి 

ము అగంతుక జనితం బై యుండిన సాభ్యంబు, *ేషజనితం'బి యుండిన న సాధ్య 

ము 

శ నమన చామ 3: 
3h 
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అసాధ్య(వణ లవు.ణను, 

న్లో మద్యాగుర్వాజ్య సుమనః పద్భచందన చంపనశై_ః | 
యం 

సుగంథా దివ్వగంధాశ్చ ముమూరక్తూణాం (వణాన్నృ తాః 4 

తౌ, మద్యము ఆగురు నెయ్యి ఫుష్పము కమలము చందనము సంపంగి పువ్వు 

లేక చమత్కౌారిక పారిజాతాదిక పుష్పము అనువానియొక్క_ సువాసనను వెడలిం 
పం జేయు చుండు (వణయువలన రోగి మృతి జెందునని తెలియవలయు, 

శ్లో! [మతాంత₹రే] యేచమర్శసునంభూ తా భవంత్యత్యర్థ వేదనా | 
దహ్యాం తే చవాంతరతంరంణ బహిళ్ళీ తాశ్చ యే[వణాః | 

దహ్యాం శే బహిరత్యగ్గం భవంత్యంతశ్చ నీతలాః | 

(పాణమాంన తయ శ్వాస కానారోచక పీడితాః | 

(పవృద్ధ పూయరుధిరా (వణాయేపాంచ మర్చుసు | 

(క్రియాభి స్పమ్యుగారథ్థా నసిధ్యంతిచ యేవణాః | 

పర్జ యే దేవతానై (ద్య స్సంరత్లు న్నాళ్ళనోయశః || 

త, మర్మ స్థా నమునజనిం చి కడువేదన గలుగ ం జేయు చుండు వజంబునులోప 

తాపము వెలపట శీతలముళ (వణంబును వెలపట తాపములోన శీతలముగల (వశం 

బును బలనూం౦ంసములు త్నృయించి శ్వాసము దగ్లు ఆరోచకము అనునానితో గాడి 

విశేషపీడను గలుగం జేయు చుండు, (వణంబును మర్ముస్టానమునంము జనించి -వీమును 

ర_క్టమును మిక్కుటముగ గార్చుచుండు [వణంబును బాగుగ చికిత్స జేయం బడియు 

సాధ్యము గారుండు (వణంబును యకోస్సును గో రెడు వై ద్యుడు వర్థి ంపవలయు, 

(వణాపబారము, 

శ్లో (వ్రణెక్ష యభురాామసనూానసా తే చ రాగశ్చ జాూగరాత్ | 

తా. అఆఅయాసమువలన |వణమునంను వాపును జాగరణమువలన వాపును 

యొటు పువర్తయును పగటియంమ ని|డిం చుటవలన వాపునుయెటుపువర్ణ మును పోట్లును 
at 

కును మయొబుప్రువస్తమును పోట్ల ను గలుగు మైధునమువలన వాపును యెజుంపువస్థయమను పోటును మరణమును గలు 
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(వణనర్జ (దవ్యములు 

(వూధవనిదానే] ఆమృుదధిచశాకంచ మాంసమాసూప వా 

రిజమ్ ! జీరంగురూణివాన్నాని (వణీతు పరివర్ణ యత్ | 

తా, పులుసు పెణుగు ఆకుహారలు జలబంతుమాంసము జీలకజు గురుక 

రాన్నుములు వీనిని (వణనగోగ ము గలవారు వ్శింపవల యు, 

వాత [వణ మునకు మూతులుంగాది  లేపము, 

న్లో! మాతులుంగాగ్ని మంథొచ సురడారు మవాషధమ్ ! 

“అంహిసావైననాస్నాచ ప్రలేపో  వాతళోఫళో ॥ 

తా. మౌదిఫలము కూర నెల్న్ చేవదారు కొంకి నారంజి సన్న రాస్నమావీనిని 

సూరి వణమునందు లేసనము జేసినను లేక నివి జేసీ యొక్కిం-చినను వాత [వణము 

మానును, 

గంభీర్మ్ననణమునకు అభయాది లేపము, 

న్ కె § శ న్ టక క్షో॥ అభయా,త్రిన్ఫ తాదంతీ లాంగలీవమధు మై ంఢపః | 

సుషవీవ్మతధత్తూర కర్ణ మోట కురేరకాః | 

వృథ గే ల్మేపబేపేన గంభీర [వణకోవణాః || 

_ తా, కరక్కాయ తెగడ ేలదంతి చెన్న చెర్త్లగడ తేనె సెంధవలవణము 
య 65 a 

కాకరాకు వుమ్మెతాన కక మోట గగ్గైెరాకు వీనిలో చేనినేని నూరి లేపనము జేసీన 

గంభీర వణము పెంచు, 

(క 

నో మనళ్ళిలా నమంజినూ నలాఘూ రజనిద్గయమ్ | 
౨ 

[పల లపస్ప ఘు తే తద తష కరన్నృతేః || 

తా వణిశీల మంజీ జేష్టై లక్క. ప 

తేనె అనువానిలో గలినీ లేపనము చేసీన 

పు (మౌానిపసపు వీని చూర్లయును చెయ్యి 

చర్మము శు రిపగు, 

of 

(వణ క్రిములకు కరంజాది లేమము, 

nr rYy 6, చ్ _ న్లో! కరంజ గెట సిర్లు౧ర రసోహన్యా ద్వశణక్రిమోాక || 
గా 
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తా, కానుగ చేస వావిలి వీనిరసముల లేపనము జేసిన (వణము (కీయలు 

వొగించు, 

పటోలాది కషాయము, 

నో పటోలీనింబప(తాణాం కాథన్సం మళ నేహితః | 

త న్పంరోపణేశ_స్త _స్పిలానాం మధుకాన్వితః | ట్ 

శా చేతిపాట్ల చేసాక వీనిక సాయముతో (వణములగడుగుట | పళ 'స్తముమథి 

యా నువ్వులకల్క_ ములో తేచిగలిపి లేపనము జేసీన (వణములు. కుడురుగట్లి మానును, 

చిరిబిల్వాది "లేపనము, 

శో! చిరబిల్వ _స్తథాదంతీ చి(త్రకో సాయమారకః | 

కవోత కంకగృధాగణాం వులలేపేన దారణమ్ ॥ 

తా కానుగ చ్యితమాలము దంతిగ న్నేరు అనువాలి వేళ్ళను గాని లేకపావు 
రపీట్ర రాపులుగు గద్ద అనువాని మలమునుగాని లేపనము జేసీన_ (వణము పగులును, 

దంతిమూలాది లేవము. 

న్లో॥ దంతీమూలక చిత్రత్య క ఎహోస్టర కఘయసాగుడః | 

భల్లాత కాస్థి కాసీన సైంధవై నారణ న్పృృతః | 

తౌ. దంతీవేరు చిత్రమాల పుపట్ట బొంత జెముడుపాలు జిల్లేశుసాలు "బెల్లము 
జీడివిత్తులు అన్న భేధి సెంధవలవణము వీనినికారి లేపనముచేసీన (వణము పగులును, 

యవాది తేపము, 

న్లో! యవగోధూమ చూర్షంచ నమయోరందారణం ప్ఫధక్ | 
హరి_దాభన్మ దూర్షాభ్యాం (పలేపో డదారణఃవర। | 

అజవి బ్లారమృజ్యంచ (పలేపో [నణదారణః ॥ 

తౌ, యవలు గోథుమలు వీని పిండిలోకమూగముగ లిపి లేపనముచేసీనను లేక 
లద ట్ పసపు మసిలో సున్నముగలిపి గాని, లేక మేకెపంటికల బూడికాకాగసులో సీం 

లవణమును జేర్చి గాని లేపనము చేసినను (వణకు పగులును, ఇని కడు శేష్ట్రంబను, 
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(పహాళనము. 

న్లో, తత; (పవమాళ నే కాంథ పటోలీ నింబష తేజః || 

అవిముజే శుడే గో గుద. న క్ US తు న్య +ధాది త్వగుద్భనః | 

పంచమూలీద్యయంవాతే స్యగోధాదిశ్చ పై త్తిే | 

ఆరగ్వభధాదికోయజ్వ: కఫ జే నర్వకర్ణను ॥ 

తా, (వణము వేతిపొట్ల వేపాకు అనువాని కసూయముతోడను శుద్ధ ఆశ 

(వణములను వలీ మొదలగు వాని పట్టల కషాయ ముకోడము సాత్యవణమును దళమా 

కపాయమువోడను పీ_త్త వణమును మజ్జి మొవలగు వానిపట్టల కషపాయముతోడను క 

(వణమును శేల మొవలగువాని కహోయముతోడను గడుగవలయు, 

కోధన లేపనావిథి. 

శో తిలసై ౦ధవ యస్యాహ్యూ నింబప(ే నిశాయుతే?ః | 
యా 

(తివృన్నధుయ్యుత కప! (పలేహోవణకోధనః | 

గ్ భో ఇగ శ 
తిలకల్క_ స్పలవణో ద్వే హరి బే (తివృద్ధ్భృతమ్ | 

మధ్గుకంనింసబ| కాణి లేపస్ప్యాద్వ )ణళ్ ధనః | 

తా, నువులు సెంథవలవణము అతేమభురయు వేపాకు పసపు (మౌనిపస! 

తెళడ వీనిని చూర్ష్మము జేసీ తే నెచోమర్డించి లేపనము జేనీిన (వణము కుద్ధం బగు మ! 

యు నువ్వుల కల్క_ములో వుస్యు పసఫు (మౌనిపసపు తెగడ అతేవముధురము వేసా! 

అనువాని చూర్ణ మును "నేతీనిళలిపీ లేపనము పేనిన (వణముశుద్ధం బగు. 

దుష్ల[వణ "లేపనము, 
కు 

న్లో నింబకోలకప। తాణి లేపస్స్యా (ద్యణకోధనః | 

నింబప।త్రతి లై కలో మధునాకృృతే శోధనః |! 

నింబప(త్రఎతిలాదంతీ (వవ ఎంధవమావీ,కమ్ | 

దుష్ట(వణ[పశమనో లేపక్నోధన శేసరీ ! 

తా, వేపాకు నేగాకు అనువానినిగాని నువ్వులకల్క_ములో చేపాకుచూ 

మును లేనెనుగలిపి కాని లేక వేపాకు నువ్వులు దంతి వేగు తెగడ సెంధవలవణమ 

అనువానిని లేనెచోగలిపిగాని లేపనము బేసీన చుష్ట్రవ్రణయు శమించు, 
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నించాది శోధనము, 

న్లో నింబపత్రమధుభ్యాంతు యు_క్తన్సంశోధనస్స స్థలే? 

ఏకంవా శారి బామూలం నర్వ(వణవికొధనమ్ | 

' శా, వేపాకు తేసె వీనినినూరి లేపనముజేనీనను లేక సుగంధిపాల వేరునునూళ్ 

లేపనము టబేనీనను సర్వ వణములు శుద్ధంబులగు, " 

పారదాది మలహార ఘృలేము, 

నొ [ఆయుక్వే దే] రనగంధక యోశ్సూర్లం తత్సమం మర్షశ౧ఖ 

కమ్! నర్వతుల్య్వంతుకంపిల్లం కించిత్తుత నమన్వితమ్ ! సర్వం 

సం మేళ యెద్ద త్వా ఘృతంనర్య చతుర్లుఇమ్ 1 వీచుపుతం 

(ప్రడాతన్యం దుష్ట వ్రణ వికోధనమ్ ! నాడీ(వ్రణ వహరంచై వ 

సర((వ్రణ నిషూదనమ్ | యమేవ్రణాన (ప్రశావ్యూంతి ఛేహజూ 

నాం శతేనచ! అనేన కే ప్రకామ్యంతి నర్పిషొన్వల్ప కాలతః | 

తా. రసము గంధకము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనుని చి కాటుక 

వలెనూరి దానికిసమముగ ముదారునీంగును గలిపి మర్చించి వీనికన్ని టికి సమముగ 

కంపీల్ల ము వొకింత మెలుతు త్రయ ౫ లిపి చాగుగనూరి దానికి నాలుగింతలు నెయిట్టి 

గలిపి దానిలో (ప _ఫ్రినిదడిపి |వణముడైనున చిన దుస్ట్ర(వణము కుద్ధంబషటయే గాక 

నాడీవణమును సర్వ వణములనునళిం పంజేయు, మజీయు న ీకొవధములవలనసగా 

శాంతి జెందకుండునట్లి (నఖంలీ ఘృతేమువల న స్వల్పకాలములో శాంతీ జెందుం 

ర సాది ఫఘృతము. 

శ్లో రనగంధక సింధూర రాళ కంపిల్ల ముర కమ్ | 

+ ఇ ఇ 
త్రుత్ధం ఖాదిరక ంమార్జం సర్వంఘృతే చతుర్లుణమ్ 

యు థి నం మేళ్యపిచునా (ప్రకేచేయం వఏిజాన తా | 

నర్వ_వణ (పశ మనం ఘృత మేత న్నసంశయః || 

తా, రసము గంధకము నీందూరనుసర్హరసము కంవీల్లము (గుగ్గిఅలమ)ముదా 

రనింగ మెలుతుత్తము కౌచు బినినిసమభాగములుగ చూర్ణముజేని దానికి 4 గింతేలు 

"నియ్యిగలిపి దానిలో (స _్రీనద్ది (వణము పెవై చిన సర్వ్మ్వ్వవణములు నిశ్సయముగ 

నారిం చ్చు 



906 బనగవరాజీయే - వకవింశ ప్రకరణే 

హ సిదంత లేపనము, 
అవీ 

శ్లో హా_స్పిదంతం జలేఘ్బష్ట్రం బీందుమా।త్ర (పలేపనమ్ | 

అత్యంత కఠినేదావి వోఫఫే పాచనవేదనమ్ | 

తా, ఏనుగుదంతము నుదకముతోనూరి యందొక బిందువును (వణముయొక్క 

ముఖము డె మనిచిన కడు క థినముగనుండు (వణము పండి పగులును. 

విడం7ాడి గుగ్గులు వటిక ములు, 

నో విడంగ (తిఫలావ్యోష చూర్జం గుగ్గులునానమమ్ | 

నర్పిషూ వటికాః కుర్యా నదే ద్యాహీతే భోజనః | 

దుష్ట్మ్ననణా పచీ మేహ కుష్ట నాడీ పళోధన, | 

తా, వాయువిడంగములు | తిఫలములు (లీకటుకములు యివి సమభాగములు 

వీనికన్ని టికి సముగు కుద్భి చేసిన గుగ్గి లము యిటుల వీరి నెల్ల “జేళము జేసి ఖల్వగులో 

నునిచి చేతీతో మర్దించి యుంటలుకేసి పథ్యముగనుండి శేవింపుచుండిన. దుష్ట 

(వణము అపచి మేవాము కష్టువు నాడీ వణయు వీనిని వారింపం జేయు, 

అమృ తాది గుగ్గంలము. 

EN అమృ కాపటోలమూల।తికటు (తిఫలాకృమిఘ్నా నామ్ | 

కృ త్యానమభాగ చరార్మం తత్తుల్యోగుగ్దులుర్యోడ్య: I 

(పతివానర మేకై కాం ఖా చేదథభాశువరిమాణామ్ | 

చేతుంనణవాతాననం గుల్ దర పాండుకో థాదీకా || 

తా, తిప్పతీ? చేదుపొట్ల వేరు (తీకటుకములు (శీఫలములు వాయువిడంగ 

ములు వీనిని సమభాగములుగ చూర్ష్మముజేనీ దానికి సమముగ శుద్ధి జేసీన గుగ్షిలమును 

గలసి మర్దించి అమ్మపమౌణము మొతలుజేసీ యందొక దానిని (వతోదినము సేవింపు 
చుండిన (వణము వాళళ _క్షయు గుల్మము వుడరము పాండువు వాపుహూరిం చు, 

జూ త్యాదిఘృ నోము, 

నో జాతీష్మత పటోల నింబ కటుకో డార్ఫీ నిశా శారిచా |! 

ప్ర nf ~ జ్ ఇ నో వో జ ర మంజిా భయ తుత్ణ సిక మధుక్రై ర్న క్యాహ్వూ బిజై స్పమైః | 



భగందరరోగనిదాన లమతణ చిక త్చాదయ:ః. 307 

నర్పిస్పిద్దమచేన సూత్మువదనా మర్మా(శ్రికా స్పాషోణో 
లో ॥ జో ద్ గంభీరా స్పరుజో[నణా స్పగతి కా శ్ఫుద్ధ్యంతి రోహంతిచ | 

తౌ, జాషతీ చేదుపొట్ల వేప కటుకగోహిణి |మానిపసపు పసపు సుగంధి 

పాల వేరు మంజిప్టి. కరక్కాయ మెలుతు త్రయు మెనము ఆతీమధురము (గౌను 

విత్తులు వీనిని సమభాగములుగ దంచి కమహాయముకాచి దానిలో నెయ్యిగ లిపి చిక్క 

గవండి లేపనము జేసీన మక్జస్థా నయ మే జనించి య నేక నూకు ముక్షుముల వలన 

(సౌవము చేయించుచు లోన నొప్పిగలచై. లోన నే చలించునదియైయుండ్తు (నణము 

కుద్ధపజణుచుటయే గాక మానునటుల సాగా జేయు చున్న యది, 

న్లో! సర్జకాచ యవమారః కంపిల్లంచ హరేణుకాొ | 
టంకణం శ్వేతఖదిరం తుగ్గచూూర్హ ంచ గోఘ్బ తే | 

సరం నమాంథశం సంబూర్ష్య్య మర్ల యే త్స )హరంద్భథమ్ | 

సర్జ కాద్య మిదంనర్సి స్ప్సరష(వ్రణ హారంపరమ్ ॥ 

తౌ, సర్జతమైరము యవమారయు కంపిల్ల యు రేణుకవిత్తులు వెలిగారయు తెల్ల 

కౌచు మెలుతు త్రము వ్ని "నెల్ల సమభఖాగములుగ చూస్తముజేసి ఖల్వములోనునిచి 

ఆవుశేతీతో 1 రూము బాగుగమర్చిం చి లేపనముజేసిన సర్వ వణయుల హరింపం జేయు. 

మజీయు నదె [క్రిములు దరద వీనిని నశింపంజేసీ చర్మ యునకో నుంచి వర్షమును 

(సాగాగలుగం జేయు.) 

లశునాది తేపము, 

(8 ల న్లో ॥ అశు నే నాథ వాదద్యా లేపనం కృమినాశనమ్ I 

తా, “తెల్ల గడ్డ నునూరి లేపనము జేసీన కములు నశించు, 

సింబపతాది ఛభూపము, 

న్లో! నింబషత వవాహింగు సర్చిర్ష వణనసై ంధవై  ! 

భూపనం కృమిరవోఫ్నం (వణకండూ రుజాపహమ్ 1 

తా, వేపాకు వన యింగువ నెయ్యి వుప్ప సై ంధవలవణము వీనిని చూగ్లము 
ల్ 

చేని (పణములయందు నూపము వేసీన [క్రిములు రత్నస్సు [వణకు దురద పీడ హరిం చు 
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శ్లో! స_్తదళదుస్ధకల్క_శృమయతి దుష్ట్మవణం(ప్రలేపేన | 

మధుయు కాశ ర ఫుంఖా నర్వ,వణరోపణఃకథి తా | 

పంచవల్క_లచూర ర్వా శు_క్తిమూార్డ నమాయుుల 8 | 

ఛాతశీలో (ధభూూళ్షైర్యా లేపోరోవవకఃపర; | 

తా, ఆక చెముడుపట్ట ను పాలతోనూరి లేపనముశేసీన దుస్ట్ర వ్రణయు శమిం-చు, 

ల్" తెళ్ల్ళవెంపలిచూర్చ మును తేచెలోగలిపి లేపనము జేనీన సర్వ్మవణములు మాంస 

పూరెతంబులగు. నుటియు పంచవల్క_ల చూర్మమును గాని కప్పచిప్ప సున్నము ఆరె 

ఫువ్వు లొద్దు వీనిదూర్షమును గాని లేపనముజేసీన [వణములుమోరి మౌంసవూరి 

తంబులగు, 

అయారజాది బేవము, 

న్లో! అయో రజన్పళానీసం (త్రిఫలా కుసుమానిచ | 
(ప్రలేహః కురు తేడార్వా్యా నద్య ఏవ నవత్వచి | 

తౌ. ఇనుపపొడి అన్న భేది (తీఫలములు లవంగములు (మానిపనప్పు వీనిని 

నూరి |వణముయిక్క_ నూతనచర్మయ పె లేపనము జేయుట హితకరంబు, 

ఆగంతుక (వణనిడానము. 

శ్లో॥ (ఆయుర్వేదే] నానాధారా ముఖ్రైక్ళ పై ర్నానాస్థాన ని 

పాలితేః | ఛవంతినానాకృత యో[వణాస్తాం, స్తాన్ని బోధ మే | 

తె, పలువిధము లె న పదునుముఖములుగల నాయుభముల చే శరీరము యొక్క 

పలువిధ సానయులయందు తగులు చెబ్బలవలన జనిం చునటి పలువిభములై న నాకృ 

తులుగల (వణముల వచించెద, 

ఆగంతుక[న౯ణ భేదములు, 

న్లో! < న్నంభిన్నం తథానిద్ధం యుతం పిచ్చిత మేవచ | 

ఘృషస్థ్రమాహు_స్హథావహషం 'లేపూం వత్యామిలతుణమ్ | 

లి న్ ఖో ఇ తా, ఛిన్నము భిన్నము విద్ధము తతము సిచ్చితయు ఘృష్ట్రము అని | వ్రణములు 

విధంబులు వాని లక్నేణాముల వచించెద. 
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ఛిన్న లకు ణము, 

కో తిర్యక్ళిన్న మృజుర్వాపి యో[వణస్తా యతోభవేత్ ! 

గా(త్రన్య పాతనంతద్ధి ఛిన్నమి త్యభిధీయ లే | 

తా, శరీరమున నాయుధ(పహారముచే అడ్డమునగ వ్మకనుగ లేక పొడవుగ 

సెన (వణము ఛిన్నమనం బడు, 

భిన్న అతుణము. 

శ్లో, శ_క్రీకుంశేషు ఖడ్గాగ్ర విషాలై రాశయోహతః | 

యత్కి_ంచి త్స్రవ తేతద్ధి భిన్నలయణము.చ్వ లే! 

“తా. శక్తి (బలైెము కుంతము బాణము క త్రీయొక్క..కొన విషాణయు (దం 

తము కొమ్ము) అను నాయుధముల చే కోప్పయునం'ను పొాడవంబడుటవలన నొకింత 

రక్తము (సవించిన ఫిన్నమనం బడు, 

కోష్టు లక్షణము, 

న్లో స్థానాన్యామాగ్ని పక్వావాం మూ (త్రన్య రుధిరన్యచ | 

హృదుండుకః పుప్పునశ్చ కోష్టు ఇత్యభిధీయ లే | 

శా, ఆమ అగ్ని పక్వ మ్యూత ఈ రక్తాళయములం ణీొమ్ము మలాళయము 

ఫుష్పుసము అను నీ స్థలంబులు కోష్టమనంబడు, 

కోష్టు భద లతుణము. 

న్లో తస్తికభి న్నే రక్షపూశ్ణే జ్వగరో దాహళశ్చ జాయతే | 

మూ[తవార్ల గుడా స్వేభోర్ట రక్తం (ఘాణాచ్చగచ్చతి 
_ మూర్భా శ్వాస తృషపాధ్యాన మభ కం చాంధసేవచ | 

విణఖ్బూ(త వాతనంగళ్చ స్వేదా(స్రావోతీ ర_క్షతా || 

లోహగంధి త్వమాన్యన్య గాల డార్లంధ్యమేవచ | 

హృవ్యూలం పార్శ్వ యో శ్చొవ్ విశేషం వ్యాత మెళ్ళణు | 

* ర కౌళ యమన-యాక్ళత్ ఫీ వాములు, 
వారో క్. 



910 బనవరాజీయ్ - ఏకవింశ ప్రకర శే 

తా, కోష్టు భిన్న మె ర క్రముచే నిండియుండ జ్వరము దొహము మూ! 

మౌర్ష గుద ముఖి నాసికములవలన రక్ష సావము మూర్చ ఇాాసము దవ్చీ కడుపు? 

రము అన్న ద్వేషము మల మూత వాత పతీబంధము మికక్క_టముగ చెమట చే 

ములయం చెటుపువర్లము నోటియం దినుపవాసన శరీరణార్ల ౧ధ్యుము వాదయవ 

పక్క.లు అనువానియంను శూల అను లఅలతృణంబులు కలుగ ఐనను దీ నికన్ని విశేఇ 

ముగా గలుగునట్టి అతణంబుల వచిం చెద, " 

ఆమాకశయ స్థితర క్త లశు ణము, 

న్లో! ఆమా శయసే రుధిచే రుధిరం ఛక్టయత్యపవి | 

ఆధ్మాన మతిమా[తంచ శూలంచ భృశ దాచుణమ్ | 

తా, ఆమాళయమునంకు రక్షయు జేరియుండ ర_క్షవమనయు మిక్కు_టముగ 

కడువుబ్బరము కడుభయంక రమయిన సూల గలుగు. 

పక్యాశయస్థ రక్త లవణము, 

న్లో! పకాశయ గతేచావీ రుజూ గారవమేవచ | 
అధఃకాయే విశేపేణ శీతతాచ భ వేదివా | 

తా, పకోళయమునంను ర_క్షము జేరియుండ ఘాలజడత్వు మునడుము యొక్క 

(కింది భాగమునందు వి శేషముగ శీతలము గలుగు. 

విద్ధ లక్ష ణము, 

న్లో సూమ్మొన్య శల్యాఖిహతం యదంగం తాగశయంవినా | 

ఉత్తుండీతం నిర్ణతంవాత ది(ద్గ మితినిర్షి కేశ్ ॥ 
— 0 ౧ ATA యు 

కా. సూమ్మ మైన ముఖముగల శల్యముచే ఆమౌకయము గాని తక్కిన యం 

గములయందు పాడవబడుటవలన టి లువెడలిన శల్యము గలదిగగాని ముఖుముగలదిగ 

-గాని నుండిన విద్దనునంబడు, 

వుతే[వణ లక్షణము, 

న్ట్ నాతిఛిన్నం నాతిభిన్న ముభయో ర్లతణాన్వితమ్ | 

విషమం | వణమంగోమ తత || ౦ (నణముంగోషు తక తం త్వభినిర్జి శక్ 

తా, అంగము అతిఖిన్నము-గాక ఆతీచిన్నముగాకనుండుటణే ఛిన్న భిన్న 
'తయు క్షంచై మిట్ల పల్ల మ౫లచై యుండిన శతజ (వణమనం బడు, 
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పిచ్చిత్మవ వణ బధ్ణము. 

॥ (ప్రహార వీడనా భ్యాంతు యదంగం పృథుతాంగతమ్ 

ఫ్ర తమ్ | . త్పిచ్చితంవిద్యా నజ్ఞారక్త పరిస్ట్రు మ్ | 

తౌ. జబ్బలవలన-గాని బండిమొదలై న వానిచే నలుణటవలనగాని అంగము 

వి సరించి యెమకలతోగూడి మజ్ఞార కములమొక్క_ చేరిమిచే [వణఫావముగలదై 
జాంటీ జ్ర ఆలి మ 

యుండిన పీచ్చిత మనంబడు, 

ఘ్బుష్ద లత ణము 

న్లో॥ ఘర్ష గ్రా దఖఘా తాద్యా యదంగం నిగతత్వచమ్ | 

ఉప స్రావా న్వితం తద్ది ఘృష్ట్రమిత్యభి నిష కేక్ | 

తా, బపనితానుటవలన గాలీ లేక అభిఘాతమువలనగాని శరీరము యొక్క 

ఎపచర్మము వీడి మంటతోగూడి రెక్తయసివిం పుచుండిన ఫఘృష్ట్రమనంబడు, 

శల్య(వణ లక్ ణము. 

శ్లో॥ శ్యావంసశో ధంపిటికాన్వితంచ ముహుర్భుహుశ్శొణితనాహిోో 

నంచ ! మృదూద్దతంబున్చు దతుల్య మాంసం (వణంన శకలం 

నరుణజంవదగ౧తి | 

తౌ, (వ్రణము నీలవర్షము వాపుగలకురుఫులనో వ్యాప్తం పలుమారుర్వక్త 

మును (సవింపం చేయుచు మృదువుగనుండినమై నీటిబుగ్గవలె పెకి లేచినటువంటి 

మాంసముగలచజై "జేదనతోగూడియుం డిన శల్య వణమనంబడు, 

కోప్ట భేడ లతుణము, 

న్లో త్య-చోతీత్యసి రా దీని ఇ త్యావాపరిర్నాత్య వా ! 

క్రో పై (పతిస్థితం శల్యం కుర్యాదు క్రానుష్టదవాళ౯ |] 

తా, శల్య మేడు-దర్యములకు లో భాగమున (బవేశించి నరములు మొంసము 

భోటు నరములు మయొముకలు వీనిని ఫీన్న ముజేనీకొని లేక భిన్న ము సేయక గాని కోప 

మును జెందిన కోష్ట. భేదనుని తెలియనలయు, దానియందు చుజెప్పబడీన శల్య 

(వణోప దవంబులు గలుగు, 
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అసాధ్యకోస్ట్థ భేద లత్స.ణము, 

శ్లో! తతాంతర్లోహితంపాండు శీతపాదకరాననమ్ | 

రీతోచ్చా ్టనంర క్షనేత్ర మానద్ధం పరినర్హ యేజ్. || 

తౌ, ఎవనికి క క్షయఘలోన సంచిశం బై పాండురర్ల మగ కాళ్ళు చేతులు 

చల్ల గనుండునో శ్వాసముచలగ వడలునో నేత్రము లెల్ట'నె యుండునో కడుపుబ్బ రము 

Xలిగియుండునో అట్టివారు యమాలయంబున "కీగుచుగని 'తెలియనల యు, 

మర్శకుతసామా న్య లతయ.ణము. 

భ)మః (వలాపః పతనం [పమోహోా విచేష్తనంగ్తానిరథో 

సక | స్రస్మాంగతామూర్భ నమూ ద్ధ్యవాత స్రీ వారుజో 
తకృ తాశ్స తాసాః | మాంసోదకాభంరుధిరంచ గచ్చేత్న 

సారైనా సబోపరమన్నడెవ దశార్థన నం ఖ్యేప్వథవిత లే 
రు 

సామూాన నతో మర్షసు లింగము నమ్ | 

భ్రమను తఅుచుమూాటలు భూమి పెబడుట యింధదియ మనోమోహను 

గలుగట కాళ్ళు చేతులు వీవలిం చుట బడలిక వుస్లయు గలుగుటు ఆంగసంధు లూడీ 

నటుల వేవనగలుగుట మార్చ చమొగయూ పిరి: వాతజన్య సీ వపీడ గలుగుట్క రక్తము 

నమొంసముకడిగిన నీళ్ళవ లె (సవించుట సన్వేందియ వ్యాపారము , నశించుట యీ 

లక్షణములు సామాన్యము? వు త్తెర త్ర జెప్పంబడు మర్మ బుల్రైన మాంసనీరస్నాయు 

అస్థి సంధులయొక్క కతమువలన గలుగు, 

మర్శర హిత సిరావిద్ద లతుణము. 

న్లో సురేంద్ర గోపపతిమం (ప్రభాతం ర_క్షం నవేత్తత్ ఈయ 
జళ్చ వాయు; 8 కరోతిరోగా స్వవిధాన్యఖోక్తా౯ సిరాసువి 

దాన్యధవాతు తాను | 

తౌ. సిరసు బ్రొడుచుటవలనగాని లేక దానియందు “గాయముదగులుటవలన 

గాని యిందగోప పురుగువర్ణయమువ లె నెజ్జనె నర।క్తము మిక్కు_టముగ (స్రవించిన 

మర్మ్శరహిత సిరా విద్ధమని తెలియవలయు, (మజీియు అగ క్షక్షుయమువలన వాలేము 

బకోపించీ పలువిథములై న ఆక్కేపకౌాదిరోగముల గలుగం జేయు, 
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స్నాయువిద్ధ లత ణము, 

న్లో! ౩ ప్ర రావయనావసాదః [క్రియా యాన్వశ క్రీ స్తుములారుజ 

శ్చ | చిరాద ఏ /శోరోహతియన్య చాకిలేంస్నా యు విద్దంపు 

రువం వ్యవన్వేప్ | 

తా, కుబ్దత్వము శరీరమునందు బడలిక పనిచేయుటకళ క్తము. కడు వేదనగలిగి 

గాయము దీర్ధ కొలముమోద మౌంసవూరితం బైన స్నాయువిద్ధమని తెలియనల యు, 

నంధివిద్ధ లశీణము. 

శ్లో ! శోథాభివృద్ధి స్తుములారుజశ్చ బలకమ్ష్షయః పర్వసుభేదళ్ ధౌా। 

త తేషు షునంధిహ్యుచలాచ లేషు స్యాత్సర్యక రోగ పరమక్చలింగమ్॥ 

తౌ, చలనముశాని లేక ఆచలనము”గాని గలసంధులయందు గాయముదగు 

'టవలన వాపుగలిగి వృద్ధి జెంగుట మికిర్కు_టముగ వేదనగలుగుట 'సత్వముకొరవడు 

సంధులయందు భేదెింపబడినటులెనే పీడగలుగుట వాచుట యీపనిని జేయుటకు 

“కుండుట యీలకణములవలన సంధియంధుగాయముత గిలినవని "తెలియ వలయు, 

అస్థివీద్ద లయ ణము, 

శ ఫో రారుజోయస్య శాదిశేషు న ర్వాన్యవస్థాసుచ నైతి 

ఛాంతిమ్ | భిషగ్యిపక్సిడ్భిది ఆర్ధ సూతే_స్తమస్థి విధ్ధ ంపురు 

షం వ్యవ స్యేత్ | 

తౌ, రేయుంబగలు భయంకి రమెన రీడగలిగి జాగ కౌది సర్వావస్థ సలయందు 

'ంతిజెందకుండిన వైద్యశాన్ర్ర వే త్తేయగువాడు ఆస్థులయండు గాయము గిలినదని 

లిసికొ నవల యం, | 

చిరాది మర్గవిడ్గ లశుణము. 
థి 

న్లో యథాన్వ మే తాని విభావయచ్చ లింగాని మర్శన్వభి తాడి 

"లేవు | 

తా, సిరాదిమర్శ స్టైనములయం దఖిఘాతముగ లిగిన పూరోంక్తభమ (సలా 

త్యాది లవణములవలన తెలినీకొనవలయు వుజీయు చశకారముగలన యూ లత్నీ 

ుబులును సామౌన్యలతు.ణం బులును గలుగునని "తెలియందగు, 
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మాంస మర్ష్గవిద్ద లశ్ణము. 

శ్లో పాండు కవర్ల స్ప్పృృశితం నవే త్తి యామాంసమర్శిన్వథ 

తాడితస్సా త్ ॥ 

తా, పాందరవర్లము వెవర్ల సము సృర్పజ్ఞాన కూన్యత గలవాడై యుండిన 
క్త శ వనీ లి అళు షా 

మౌంసమర్శ్మము నందు గాయము లీగినదని తెలియవలయు , 

నర్వ(వణోప (దనములు, 

న్లో! విసర్పః పక్షఘాతశ్చ సిరా _న్తంభోవతానకః | 
మోహోనా[ద (వణరుజా జ్యర న మౌ. హీను హః | 

'కానశ్ళర్లి రతీసానో హె క్కా శ్వాస స్స వేవథుః [ 

పోడకోప [(దవాః (వోక్తా [వణాశాం (వణంత నై gl 

తా. విసర్నము పతృఘాతము నీరా సంభనయు ఆపతౌనకము మోదహామ 
బె 

వు న్యాదము (వణమునందుపీడ్డ జ్వరము దప్పి * వాన్నుగనాము దగ్గు వాంతి అరిసా 

రము మొక్కి.శ్ళు శ్వాసము వణుకు అని పదియారువుప దవంబులు |వణమలయందు 

౫గలంగునని (నణవే త్తలగువారు వ చించెదరు, 

చ ల్స్ కోళ్ళు శ్లో! యస్పైమధుకయు ర్రేనకించిదుపేన నక్చీపా! మత్యాగంతు వ్ర 

ణంనై దై సక్సుఎలే మ్యోదసవన్వితమ్ | శ క్య్యా(క్రియా పయో 

_క్షవ్యా పి _క్తరక్కొపణా నిశి | 

తె, ఆగంతుక |వణయునంగు అతిమధుర చూర్లమును చేతీిలోగ లిపి అయొకీం 

తయున్దయ జేసి లేపనము జేయవలయు, మటియు ళ₹_క్ట్యాను గుణ్యముగ నొకింత్ సీర్తే 

కర రడ్తౌశోధనకక వుష్షకర పడార్శ ములను నెయ్యి తేనె అనువాని యు క్తముగ జేసీ 
+ 

రాకులయం దుపచరింపకల యూ, 

ఆగంతుక వణ సామాన్య చికత్స, 

న్లో! బుధ్వాగంతు |వ్రణంవై ద్యో ఘృతమో్యద్రనమన్వితామ్ | 

న్లీతాం| క్రియాం చేశే గాశు ర _కవిత్తో ప్పృనాశినిమ్ |] 

* హన్యుగ హమన---క టిమర్లు కిట్రికొ నుట, 
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తా. వైద్యుడు ఆగంతుక (వణలక్షుణయును బాగసగ నెణింగి రక్షపిల్త వుష్త 

నాశకర శీతకగ్మకియల ను చెయ్యి కేస అనువాని యు క్షయుగ జేయావల యు, 

శ్లో॥ (క్రుస్టన నద్య్యో[ప చేకుర్యాదూర్థ్యంచా ధక్పళి నోధనమ్ | 

లంభేనంచ బలంజ్ఞా త్య భోవనానృక్చ 'మోతవు.ణమ్ ॥ 

తొ, (పకోపీం చియుండు ఆగంతుక 1నణములయిందు వమన వఏవిచేచన లం. 

ఘన భోజన ర క్తమోక్షణముల (వణబలాను గుణ్య యుగ శేరి దవల యు, 

గరాది ఘృతేము. 

శ్లో! గారాహరిడా)మంజిష్టా మూంసీమధుకయేనచ 1 (పపొండరీ 
కంహీ) బేరంనతంము న్లంనచందనమ్ 1 జాతీనింబ పటోలంచ 
కరంజంకటుక రోహిణీ | మధూచ్చిష్టం మధూకంచ మహా 

మేదాతధ్రై వచ | పంచవల్క_లతో యేన ఘృత (ప్రస్థం విపాచ 
యీత్ | వతచ్తారాదికంనర్సి సృర్వ|వ్రణవిశోధనమ్ | ఆగం 

తుకాశ్చనహజా స్పుచి రోశతాక్చ యే [నణాః | నాడీ[వ్రణ 

శ్నవిషమో నళ్యం త్యేవ ననంశయః | 
గ ౭ 

తా, గేరోడనము పసపు మంజిష్టీ జటామాంనీ ఆతీమధురము (పపౌండ 

రీకము కురు'వేరు |గంధితగరము తుంగముస్టెలు చందనము జాజి వేప చేనిళాట 
కెౌనుగవిత్తులు కటుకరోహిణి మైనము యిప్ప మహా వేవ పంచవల్క_ములు వీనిని 

దంచి కహియముకాచి అందొక (ప్రస్థయు చెయ్యిగ లిపి ఘృత పక ము కాచి లేపనము 

జేసీని సరం, వణములు ఆగంతుక। వణములు సహాజ వణములు దీర్ణ కౌలముగినుంకు వో & (& 
(వణములు నాడీ వణయులు భుష్ట్ర వ్రణ ములు వీనిని నిస్సృంళయముగ పారింపం జేశమయు, 

జా త్యాద్ ఆ లము ॥ 

శ్లో జాతీనింబ పటోలానాం న చనా వాః | సిక్టంయధు 

కం కస్ట జ్వేని నే కటురోహిణి |! మం ఫ్ సనా పద్దుక ౧లో ధమ 

భయానీలముత్నలమ్ | తుత్ణకం జారీ నక్త నూలన్య 

చశ్నీసేత్ | వతానినమభాగాని పీష్వా వె లంవిసాచయేత్ 

విష[వణ నము వైషు స్ఫోట శేషుచకచ్చుషు | కంతూవినర్స 

వోశణీవ్వకీటద స్టేషమనర్యనా  నద్యశ్శ శ్ర (పసహాలేషదగ్ధవిద్ద, క్ట 
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తేషచ | నఖదంతత లే చేసే దుష్టనూంసావఘర్ష జే ! భత 
గార్ల మిదం జె లం కీందంశోధనరోపణమ్ | 

తా, జాజియాకు వేసాకు చేతీపొట్లాకు కాాసుగాకు మెనము అతిమధురము 

mem wa ఆ a 5 9 a దాం చంగల్వకోష్షు పసపు మౌనిపసపు కటుకరోహిాణి నుంజిస్ట్రీ పద్మ కొష్ట్రము లొద్దుగ 

కరక్కాయ సల్లకలువగడ్డలు మెలుతుత్తము సుగంధి సాల వేరు కౌనుగవిత్తులు వీనిని 

సమభాగములుగ (గహీంచినూరి కల్క_ముజేసీ ఆందు తైలము గలిపి చిక్క_గకౌచి 
చ్, అలి అ శ్ర శ జి స శ వ “కార్యా సెవించిన విషమ్మవణము సర్వస్య కములు గజ దురద వి రము వురుగుకాటు 

జ 3 తే ఖ్ సోన ఖా శన్రు(వహారమువలన తత్కాలమున గలిగిన గాయను రౌలుటవలన గలిగిన 

గాయము సౌడుచుటవలన గలిగిన గాయము నఖవంతములవలన గలిగిన గాయము 

శరీరమునందలి దుష్టమౌంసమును భేదించుటవలన గలిగిన గాయము జఒరవీడివలన 

గాయము పరిశుద్ధ మై మాం'సస్రూరితేంబయి మానును, 

దూ ర్వాద్నితై లము, 

నో దూర్యాస్యరననంసిద్ధం _తైలంకం పిల్ల శకేనవా | 
౧౧ గ్ ఈ. య 

దాల్వ త్వచశ్చక ల్కే_న ప్రధానం [వణరోపణమ్ | 

తౌ, గరిక రసములో గాని కంపీల్ల రసములోగాని లేక మాచనిససపు పట్ల 

కల్క ములో గాని ,తేలముగ లిపి చిక్క_౫గ కాచి లేపము చేసీ న (వణముమాని మాంస 

ఫూరితేంబగు యిది (శేష్టంబయినది, 

ఆమాశయ శేదోపణారము, 

న్లో అమాశయ స్టేరుధి కే వమనం పథ్యముచ్య తే 
పక్యాశయ స్టై దేయంచ విరేచన మనంశఛశయమ్ | 

తౌ, గాయము తేసలుటవలన ఆమాశయమునంకగు రక్తము వేరింయుండిన 

వమనమును పక్యాళ యమునంగు ర క్షముగేరియుండిన నిస్పంశ యముగ విరేచనమును 

చేయించవలయు, 

వపరీతకమల వెలము. 
౮ 6౬ 

న్లో సిందూర కుష్టంవిపహింగురసోన చ్నితిజాణాం ఘీ )లాంగలి 

కకెల్క. ఏిపక్ళగైలమ్ | పా/సాదమం (త్రహుత హుంకృదితుళ్ల 
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"ఫేనక్లి న్న (చ్రణ(ప్రశమనో విపరీతమల్ల ః |! ఖడ్రాఖిఘాతగురు 

గండ మహాోపదంళ | నాడీ(వ్రణ[ వ్రణవిచర్చిక కుష్టపామూ 1 
- ల తు 

ఏతాన్నిహంతి వివరీతక మల్ల నామ్మలై లం యధెస్త్రశయనాన 

నబోజనస్య | 

శా, సీందూరము చంగల్వకోమ్ట్రు నాక్ యింగుక జల్లుల పాయలు చీ తమాల 

ము తేల పెంసలి చెన్న చచ గడ్డ వారినళము మెలుతు తము "పేలాలు నలమందు వీనిలో 
య య చా నల! య 

“తెలముగలివీ కౌచి (వణయులయందు లేపనము వేసీన సావముగల (వణయల శమిం 

పంచేయు మణియు విపరీతమల్ల కమను నీతెల లేపనమువలన క తిగాయము పెద్దగం 

టులు భయంకరమైన వుపదంఛము నాడి వణములు (వణము విచర్చిక కుస్టువుగజ్జి 

హరించు, దీనియందు పథ్యనియమముబు లేవు, 

న_ప్పవింశతి గుగ్గులము. 

న్లో! (త్రికటు (తిఫలాముస్తా విడంగా మృతిచిితకమ్ | పటోలం 
వీప్పలీమూలం పహాఫుపూ సురదారుచ | తుంబురుం ఫుమ్మ_ 

రం చవ్యవిశాలా ర జనీద్గయమ్ | వడం సౌనర్పలంమోరం 

సైంథపం గజవిప్పలీ | యానం బ్యేతాని నర్వాణి తావ 

ద్విగుణగుగ్దులు: కోల[పవమూాణాంవటికాం భతయి ను 

నానహ | కానం*స్టునం తథాశోస మర్తాంసిచ భగందర 

మ్! హృచ్బ్యూలం పార్వ్వళూలంచ కుకీవ_స్తి గుదేరుజమ్ | 

అశ్శరీ మూత కృ చ్చంచా ప్యాం(తనృద్ధిం తథాక్చిమా౯ | 

చిరజ్వరోవ నృష్టానాం తతోపహత చేతసామ్ | ఆనాహంచ 

తథోన్నాదంనర్వకుస్టో దరాణిచ | నాడీదుష్ట (వణాన్సర్యాళా 

(పమేహా౯ా కీపదంతథా ' ధన్యంతరి కృతో హహ స్పర్య 

రోగ నిషూదనః | న_ప్పవింశతికోనామ గుగ్గులుః (పతితో 
వముహా౯ా | 

తా, (తీకటుకములు (తిఫలములు తుంగ ము స్తెలు వాయు విడంగ ములుశుద్ధి చేనీన 

నాఖిచి తేమాలము చేరుపొట్ల మోడిబోడతరము దేవదారు ధనియాలు పుష్కరమా 

లము చెవ్యము వెట్టి పుచ్చు పసప్పు మానిససపు బిడాలవణము సౌవర్చలవణము సర్జ్మ మార 

ము యవకూరమునౌంభవల కణము యీనుగపిస్పలి వీనినిసిమభా గయులుగ  చూరగ్చముచేనీ 
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దానికి రెండింతలు కుద్ది చేసీన గుగ్లిలమునుగ లిపి మర్దించి శేగుగింజంత మాత్రలు చేని 

తేనెతో సేవించిన దిగ్గువుబ్బపము వాపు మూలవ్యాధి భగందరయు అొమ్మునొప్పీ 

పార్ళ కకూల లోకడుపు పొ ల్రీకడుప్రు గువము అనువోని యందలి శూల అక్ళరి 

మూత్రకృచ్చ్యము ఆం లే వృద్ధి (కిముల పురాణజ్వరము గాయము కడు పుబ్బరను 

వు న్మాదము సర్యకుష్షువులు సరో్వ్వోపరములు గుష్ట్ర నా డీ వణములు ప్ర మేహాము శ్రీ వ 

దము వీనిని హరింపంచేయు, ఇది సర్వగోగ వినాళశచార్గంబై భశ్యంతరిచె జెస్పం 
un p — 

బడియె, ఇది కడు శేషం బయినది, 
© 

* నాడీ[వణ నిదానము. 

న్లో॥ యశ్శొథ వూమమతిపక్వము పేతు. లెజ్టో యోవా[(వణం[పచు 

రపూయనుసాధువృ_త్తః | అభ్యంతరం ప్రవిశ త్మిపవి దార్యతన్య 

స్థానానిపూర్వవిహి తానితితస్సపూయః | త స్యాతినూ (త్రిగమ 

నాద్గతికివ్య తేతు నాడీనయ ద్వహతి తేన మతాతునాడీ 1. 

తా, మాస్తమనుజుడు పండినవాపు నపక్వమన్గియెటేంగి యపేఖ్సీంచుట పలన 

గాని లేక చీమునిండియుండు (వణము నుపేషీంచుటవలన గాని దానియందు -వీము 

పూర్వీ కృత్వజ్యా ౦సా దక స్థా నములం జెంది భదించి మిక్క్కుటము”? లోనిశేగటవలన 

యేకమార్లముగలడై దానివలన -వీము నాడివఠల గారు చుండిన నాడీ! వణమనం బడు 

నాడి[వణ భేదమును, 

ఇన్నా లి నొ లే అ = జగ గ్య ళల EF 9 నో! దోమై (శ్రీభిర్భవతిసా పృథ గేకన్చనం మూర్చితై రపిచ 

న న్ శల్యనిమి_త్తేన న్యా I 

తె, నాడీవణము వాతపిలల్తే శ్లేష్మ సన్నిపాత శల్యజమువలన ర్ విధంబులు, 

వాతనాడ్మీవణ లతణములు, 

న్లో! త్మతానిలాత్సరుప సూవ్మముఖీ నశూలా ఫేనానువి ద్ధమథి 

కం (నవతితుపాను | 

తా, ముఖము రూకుయుగ సన్న్గనుండుట కూలగలుగుట ర్మాతులయంధు 

మబుగుతోగూడిన |సావము మికు. టముగ గలుగుట యీ అతృణములుగలది వాత 

నాడీ వణమని "తెలియవలయు, 

- Enel 

శ నా (పాణమవ-- వారికురు పు, 
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పిత్తనాడీవణ లవణము, 

న్లో! పిశాత్తుత్స డ్వర కరీ పరి దాహయుకా పీతం[నవత్యధికముప్ష 

మహస్సుచాపి || 

తౌ, దప్పిజ్వరము చాహముగలుగుట చేయు. పస సువర్ణము వుష్తముగల దై పగటి 

యంచధికముగ్యసవిం చుట యీలక్షణములుగలది పిత్రే నాడీ(వణమని * "తెలియవల యు, 

కఫజనాడీ!వణ లతణము, 

నో య ఆర్య కట గా అని శో a 6 నాగ ప్రో మాకఫా దృహుఘ రారున పిచ్చిలా(ా _స్హద్దు సకండురరు 

జప | జార జబ, వృద్ద || 

తా, చీయుగట్లిగ తెల్లగ బంకగ వెడలుట జడముగ నుండుట మరచ ఫీజగలు 

గుట రాతులయందధికముగ చీము సవిం చుట యూ లకృణములుకలగి శేష్మజనాడీ 

(వణమని తెలియవల యు, 

శల్యజనాద్మీవణ లక్షణము, 

లో నష్టంకథంచి దనుమార్ల ముదీరి లేషు సేవ శల్యమచి రేణ 
. క Dr థి 
గతిం కరోతి ! సాఖనిలం మధితేముప్ల మసృగ్విమి[శం (సా 

వంకరోతి నహసానరుజంచ నిత్యమ్ | 

తౌ, కంటకౌదికల్యయుణు చర్గ్భుయు ముొువలగువానియంగు (బనేశించి యగు 

డక ని నియమము లై వ చళకయాది కెరణ రహితంబు లౌ నూక్షుమార్డ ముగల-వైె Er 

/ల్యజ (వణమునుగలుగం" జేయు, డానియంబు (సావమునుజుగుగ వేడిగ ర కయు క్ల 

మగ వెజకలుటయేగాక మధించబడినటుల పోట్టును ౫లిగియుండు, 

సన్ని పాతజనాడీ[వ్రణ అతవుణము, 

న్లో! దాహజ్యర శ్య్వననమూర్శనవవక్య)కోపా యస్యాంభవంతి వి 
హీ తానిచ లతుణాని | తామాదిశే తృవనపిత్తకఫ [పకోపా 

స్టరామ సుతమయకరీ మినకాళరాథ్రిమ్ ॥ 

తా, దాహము జ్వరము శ్వాసము మూర్చవో రెండుట అనులతృణంబులునువూ 

లక్ష వాతే పీటే త్ర కఫ పకో పమువల నగలి గెడి లతృణంబుఖును గాడియుండిన సన్ని 
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పాఠజ నాడ్మీవణమని తేలియవలయు, ఇది భయంకర మెన | పొణములహరింపంకే 
యుటయెందు కాళశరాతితో సమానం బె యుండు, 

నాడి వణసాభ్యా సాధ్య బక్షణము. 

క్లో॥ నాడీ త్రివోను ప్రభవా నసిధ్యే చ్భేపాశ్చత(స్రః ఖలుయత్న 
సాధ్యాః | 

తౌ, సన్ని పాతేజ నాడీ వణం బసాభ్యమయు, తక్కినవి చాలుగును యత్న నము 

వలనే సాధ్యంబులగును, 

దికిన- నాడ్మీవణ సామాన్యచికిత్స, 

న్లో! నాడీరాం గతిమన్వీత్య శ_స్ట్రేణో త్పాట్య కర్చవిత్ | 
సర్వ్మవణ (కమంకు ర్యా చ్యోదనా రోవణాదికమ్ | 

కృశదుర్చల భీరూణాం నాడీమర్శా (శితాతుయా | 

యోరమా[లేణ సంఛిచ్వ్యా న్న శ స్తే కదాచన | 

తౌ, బుద్ధిమంతుడగు వెద్యుడు నాడిగతి నెటింగి క్షనము చే దానింజీల్సి 

సర్వ వణయలయందు చేయునటుల నే శోధన రోపణాదిక [కియలం చేయవలయా, 

మజియు కృశత్వముగ సత్యహో నిభయముగల వారలకు జనించిన నాడీ కణమునుమర్శ 

స్థలములయందు జనించిన నాడ్మీవణమును మూరమువలన ఛేదనమయు చేయవలయు నే 

గాని శన్మ్మయవలన నెప్రుడును వోదనము జేయంజనదు, 

వాతేనాడీ(వ్రణ చికి తప్ప కముము. 

న్లో నాడీం వాతకృ తాం ఫాథు నాటి తొం లేఖయే ద్భిషక్ | 

(పత్యక్పుష్పి ఫలయుతై _స్తిలైః పిచ్చ! (పలేపమేణ్ | 

తౌ. వాతజనాడీ వణమును శశ్రుముతోజీల్చి లేఖన [కియంచేసీ దానిగా 

తెల్ల యు_త్చ ే ణువిత్తులను శనువుషలనునూరి లేపనము చేయవలయు, 

వి త్తజనాడీ (వణమునకు చిలాది లేపము, 

[కం తిలమంజిన్ఞై నాగదంతీ నిశాహయెః || చు 
6౬___ ఏ 

తా. పి త్తేజనాడీ వణమగందు నువ్వులు మంజిస్టి నాగదంతి పసపు వీనిని 
నూరి లేపనము సేయభలయు, 

న్లో! 

ళ్ 
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కఫజనాడీ[వణమునకు తిలాదిలేవము, 

న్లో మీక ౦ తిలయస్ట్యాప్వానికుంభారిష్టసై ంధవై ః | 

తా, కఫజశాడీ (వణయనందు నువ్వులు అతిమధురము నాగదంతీ వేప 

సంధవలవణము వీనిని నూరి లేపనము శేయవలయు, 

శల్వనాడీ[వణమునకు తెలాదిలేవము, 

నో కల్యజాంతిలమంజిస్థా మధ్యా జై ఏ నేపయేన్ను హుః || 

తా, శల్యనాడ్మీవణమునందు నువ్వులు మంజిష్టి వీనిని తేనె ేతితోగాని. 

నూరి సలుమారు లేపనము సేయవఆఅయు, 

ల్లో అతాభగ్నంవిధిత్వాతునేచ యేచ్చీతవారిశా 
పం వేనా లేపనం కార్యం బంధనం చకు శాన్వితమ్ 1 

ఆ లేపనార్థంమంజిస్టా మధుకంచావ్హ్లు పేభితమ్ । 

శత థాతఘృుతోన్మి(శంశాలివిష్టంచ లేపనమ్ | 

నాడివాంగతి మన్విత్యశ స్తో త్పాట్యకర్శవిత్ | 

తా. అభిఘా తాదికములవలన యొముకలువిరిగి దానిపై తొలుత శీతోదక 

మును బోనీ తదనంతరము శస్తాందికములతో  నీరలకోపాయము గలంగకుండునటుల 
శరీరమున గుచ్చి కొనియుండు శల్యముల యు_క్టితో డీసీ దానిపై యొజ్జమన్నును 

బూన్ దర్చలనునిచి కట్టుగ ట్టి పవీదప నుంజిస్టిని ఆలిమధుర మును నిమ్మపండ్ల రస 

ముతో నూరి లేపనముజేనీ పీదప 100 మార్లు కడుగ బడిన శేతితో బియ్యపుపిండిని 

గలిపి లేపనము జేయవల యు, 

జాత్యాదివ ర్తి 

న్లో! జాత్యర్క_శమ్యాకకరంజదంతీ సింధూత్త సౌవర్చలయావ 
ఛూసశై | వర్తి కృ తాహంత్యచి కేణనాడీంస్ను శీ రపిష్ట్వ్యానహ 

సె ంధవేన + 
షా 
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తౌ, జాజి జిల్లేడు రేల కౌనుగడ ంపీవేరు సెంథవలవణము సౌవర్నల వణము 

యవకషారము వీని నుదకముతోనూరి వృత్త మునకు బట్టించి వర్తి చేసి గాని లేక జెమ 

డుసాలలో సె ంథవలవణమును నూరి వర్తి చే చేసి గాని వణమునండుని చిన నాడీ వ్రణము 
థీ ఘుముగ పహారించు, 

నిర్లుండీ "తె లము, 
రై 

న్లో నమూలప తౌ )ంసిర్లుం డీం ఎడయి క్వార సేనతో | 

"లేన సిద్ధంనమం టో లే లంనాడీ మష్ట్య్మవ రాకు స్ 

తౌ, వావిలి స్హమాలమునుదంచి రనమునుదడీ?  . = ానసనుముగ నూ సనెగలివి 

తె లపక్యయుగ కౌచి కేపనయుచేసీవ దుష నాడీ! వణము జాసెందు, 
2. ou) 

నరాసి తెలము, 
థి ర 

నో నరాపి తెలలీపేనసు టితశు ప్యతి(వ్రణః || 
వ థ్ ఖా 

శా, మనుజానియొక్క_ యొముకలనూ నెను. లేపనమువేనీన (వణము. పగిల 
యుండును, 

విడంగాది గుగ్గులు, 

శో విడంగ (జఫ ఫలావ్యోష చూర్ష్మం గుగ్గులునా నమమ్ | 

సర్పిసాంవటెకాంకుర్వా కా దేబ్యాహితభోజన 

దుష్ట వణాపచీ మేహ కుహ్టనాడీచి 3 కోధనః ॥ 

తౌ, వాదు విడంగములు (ఆ్రైసఖయులు (ల్రీకటుకములు కొనిని చూర్షకుచేనీ 

దీనికి సమముగ శుద్ధి చేసిన గుగ్గి లయు గలిపి చస్రినో మర్పించి యుంటలుచేనీ సేవిం 

చిన దుష్ట వణయు ఆపచి మేహము. వ్రవ్లువు నాడీ,వణము వారించు, దీనియంధు ' 
లు © (UC 

-దప్పీడ్ పథ్యము నాచ రింపవలయూ, 

ఆరగ్వధాది వరి. 

న్లో ఆరగ్యధని కాకోలచూన్షాజ్వమోద్రసంయుతా | 

నూూత్రవ_్తిర్వ)కోయాజ్యా కోధవిగతినానివి || 

తౌ, రేల పసపు శేగుకౌయి వీనిని చూర్చ ముచేనీ నెయ్యి తేసగలిపిణానితో 

నూలులో-పీడిన వర్తి నివడిపి (వణములో శునిచిన వ్రణకుద్ధంవై డానిగతీ వారించు, 
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సుగ్గుల్యాది "లేవము, 
౧ 

| ౧ 

నాడీదుష్టవణంవాపి జయీదపిభగందరమ్ ॥ 

నో గుగ్గులు స్రీ ఫలాన్యో మై స్పమాంశ శా జ్య యోజితః | 

తౌ, కుద్ది చేనీ న మహీసాశీ సగ్టిలము. | తీఫలము (బ్రీకటుకములు. వీనిని 

సమభొగములుగ ఖలగములోే నునిచి చేతీతోనూరి లేసనముచేసీన దుష్ట్ర నాడీ (వణ 

మును భగందరమును హారింపం జేయు, 

నర్వ్య(వణములయందు పథ్యము, 

శ్లో యవి కగోధథూమ ఫురాణాసిత శాలయ:ః |! మనూరతువరీ 

ముద్దయూ+షశ్చమధుశర్మ_రాః వి లేపలాజమండశ్చ జాంగ 

లామృ పత్నీ ణః | ఘృతంవేలం పటోలం చ వేతాాగంచాల 

మూలకమ్! వారాక౧ంకార “వేల బ్లం చకర్య్కో_టంతండులీయకమ్! 

ఏతత్పథ్యంన రై స్పేవ్యం యుథావ్గంయభధామలమ్ | (వణ 

శోభ వణేక క్యోవ్రజేవాడీవణేషచ 1 

తొ, యవలు 60 దినములకో ఫలించిన వడ్ల బియ్యము గోధుమలు నల్ల ని 

పాతబియ్యము -చిజుసెనగలు కందులు పెసలు అనువాని యూపము తేనె పంచ 

నార విలేపి “పేలాలయొక్క_. మండము జాంగల దేశములోని పకుపత్నీమాంచము 
నెయ్యి నూనె పొట్లకాయ వెదురుమొలక పతముల్లంగి వంకౌయ కౌకరకాయ 

పట్టుకాకర కాయ చిల్ణినార యివి వణశోధనము |వణయ సద్యో వణము నాడీ వణ 
ఘు ఆనువాని యందు పథ్యకరంబులు, అట్ల ఇటంచేనీ వాని నాయారో గావస్థా భేవ 

మల దోష.భేదముల నెటింగి యధాయోనన్నువ : పథ్యమయునండునిచి కొనవలయు, 

(వణములయం దపథ్నుము, 

శ్లో॥ యావోాన్లుళీతంలవణంవగవాయ మాయానము చె ౫ ఃపరిభా య ౧౧ $ జు 

షణంచ | డప్రిమానమాలోకనమహ్నొ నిదా) (పజాగరంచం 

(కమణంనిహాంతమ్ | శోకంవిరుడ్దాశనమంబుపాసం తాంబూల 

శాకానిచప[తవంతి | అజాంగలించూంన మసాత్మ్మ్యమన్న ౧ 

వివర్జ యే _త్తంనతతం (పయత్నాణ్ | || 
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తౌ, తాక్ష్షము పులుసు శీతలము వుష్వుగల రనపులం మెధునము (శ్రమ న్ 

రగ మాటలా కుట తాజా చుటు పగటిని ద రా తులయిందు _ జాగరణము కడు 

సంచారము శోకము విరుదాశ నము ఫవుదకపానము, విజముఆకుకూరలు జలచరజంకు 

మాంసము శరీర పకృతి కనుగుణము గాని యన్నము యివియన్ని యు (వణమ్లుల యం 
ఓ. 

దపధ్య కరంబులగుటచేవానిని (ప్రయత్న పూర్వకముగ వర్షింపవల యు, 

అగ్నదగ్ధ(వణ నిదానము, 

| 5 ~ అర్య వాక్యమ్! త్మ స్నిగ్ధంయూతుం వా(శిత్య(ద్రవ్యమన్నిర్థ ప తి। అన్ని 

నంతప్తోహి స్నేహస్పూత్న మానానుసారి త్యాత్ త్వగాచీన 

నుప్రవిశ్యాశుదహతి | తన్నా త్న్నేవాదగోధి కారుజోభవంతి | 

త్ర పుఫ్రిందుర్లగ్గంనమ్యగ్దగ్వం మతిదగ్గంచేతి చతుర్విధంభవ 

త్యగ్నిదద్ధమ్ || 

తా, అన్ని న్న్్య రూక్షదవ్యా[ శితంబె వహనము సేయు మటియు అగ్నివ 

పింపబడిన_తెలము నూక్కుమార్చ ములవలన (ఆన గా రోమకూ పములవలన) త్వేజ్యా. 
పాది సప్పధాకువుల నుందు (బవేశించి -శ్మీఘుముగ దహింపం చేయు, కౌనున న్నేహ 

దగ్ధమున అధిక మెన వేవనగలుగుట ఆమయగ్ని వద్ధ ము ఫ్లుష్తుము చుర్డ ద్ధము సమ్మగ గమః 

ఆతీద్యము అని 4 విధంబులు, 

వి శేపజ్ఞానము. 

శ్లో ! త్మతవివర్షమా (త్రంపుష్య లేతళ్లుష్ట్రమ్ | యతో _ల్షివంతినో 
5 అ అద్య జ లు టూ వ దాహ వేదనాళ్చి రాచ్చోప ఇామ్యుంతి తద్దుర గమ్ | 

సమ్యగ్ణగ్ష మవ గాఢం తాళసలవర్ష్యం సుస్థితం పూర్ణలకుణ 

యుక్తమ్ | అకిదగ్గంతు త్వజ్బాం సావలంబన గా|తవిశ్లౌహణ 

సిరా సంధ్య బే? వేదః సిరాస్నాయు నంధ్యస్థి వ్యాపా బేవాతి చూత వేదనా జ్వర 

ఊడాహపివాసా మూ మ్యాశ్యాసోవ  (ద్రవాభవంతి | ఇపిఫ్లుస్తా 
౯ దిభేచేన వహ్నిదగ్ధ శృతుర్వధో (వ్రణోభవతి ॥ 

తౌ, అందు చర్మము వివర్ధంబగువరకు "కాలిన ఫ్లుప్పమనియు కాలిన డాని 
భొబులున లిన తీ పదాశావేదశాయు కంచె దీ కొలముమోన శాంగెౌందిన దో శ్ ద్ 

మనియు లో తెర యాలముగలె తాటిపండుతో కులనమెవవర ముగలదె బొబులక 
అ లం. కట లు భై 
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వొస్టప్ష పంబే కడుదాపహా చేవ వాయు క్షంబె యుండిన స మ్యగ్గగమనియు చర్మమాం'స 

ముల “హింపం చేయుటచే వాని నూకునటులంచేసి నీరలు స్నాయువులు సంధులు 

ఆభులు అనువానిం చెర-చి కడువేదనను జ్వరమును మంటను దప్బీని మూర్చను క్వాస 

మేను ఇలంగంచేసీన అతిడగ్ధమనియు తెలియవలయు, ఈ ఢేచియులవలన అగ్ని దగ్ధ 

(వణము ర్వీ విధంబులు, 

అగ్నిదగ్ధ (వణ చికిత్స, 

శ్లో! వ్లుష్టస్యాగ్ని (మనే కార్యముప్పం తథాపథమ్ | శీతా 
Cn 

ముహ్లాం చతుర్ద స్ట (కియాంకుర్య్యా త్త తతః | స్ఫు తా లేపన 

పేశాంస్తు గ్ నె వాన్య కారయేత్. | అతిదై ఏిశీర్లాని 

మాం సాన్యుద్భృత్యశితలామ్ | (కియాఎకు ర్యా చ్చ తాంకాలే 

జగాద (= / లా న ఎ ముర శాలితండుల ఫిండ నై | | తించు క్యాశ్చ కహ్నాయర్యా ఘృత 

. క ఇల్ జో మిశె )ః [పలేపయెత్ | నమ్యద్ద సతు గాశ్లీరి ప్రత్ చందన 

గైరిశై ః.! సామం టై స్పృర్బిపాయు కై రాలేపంగార యీద్భషక్" 

లౌ, వ్యుష్టాగ్నిళమ నార్భం బై వుష్ణ సృక రౌపథమయుఅ "లేపనము నేయవల మయము, దుగ్ధ 

స్టున శీతకర (కియలను గాని క వుస్లకర (క్రియలను గాని చేని తదనంతరము ఘృ తౌ 

దులయొక్క_ లేపనము సేచనము మొదలగు శీతకర (క్రియలను చేయవలయు, అతి 

చగ్ధమున శిథిలంహై (వేలుచుండు మౌంసమును ఇపించి. శీతికర్మకియను వరిబియ్యపు 

పిండిని నల్ల తుమికిపట్ర్ట క పాయముగోడంశచేర్ని చేతీనిగ లిపి లేపనమును చేయవల యు, 

సమ్యగ్గగ్గ మన వెనురుప్ప మీ చందనము కొవిరాయి తీప్పతీగా ఆనువాని కల్క 

ములో సయ్య గల్ వీ శాచి లేపనము సేరంవలయు, 

పథ్యాది చేపము. 

న్లో! పథ్యాకర్ష మజీరక మధుసిక్టై కనర్ణ మి(శితోలేసః | 

గవ్యం ఘృ్తమప దహారఖిచద వక జనితం వ్రణంసద్యః || 

తా, కరక్కాయ బురద జీలకజ్ఞు అతిమధురము మెనము గుగ్గిలము వ్నిని 

నూరిగాని లేక ఆనవు నేకినిగాని లేపనము చేసిన ఆగ్నిదగ్గవణము మించదు, 

సుభాది లేపము, 

న్లో | సు భాంస్రురాతసి ధో a వారదిన్త్తాుడి చేవ తామ్ | 
యా 

లేపనల్నతై ల దగ్గ న్యవిస్సోట వ్యా నాశనమ్ | 
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ఆ, పాతసున్న మును పెబుగమోది లేటనీరుతోనూరి లేపనము చేనీన _ వేసి 
నూ నెవలన గలిగిన బొబ్బలు మొనును, 

దగయన చూర్లము., 
a ష్ 

న్లో! దగ్ధయవభన్మృ దూరం తిలక్రైలాశ్సం (పలేవనాదచిశాల్ | 

హారతి శిఖ దా హద ంభా యో భ్యంగా ద్భణంకాశు | 

తా, యనలనుగాల్సి మనీ చేసీ నువ్వులనూ నెలోగలిపి పలుమారు లేపనము 

చేసీన ఆగ్ని దస్ధ్మవణము శీఘుముగ మానును, 

చవందనాది తలము, 
ఇకా 

నో చందనం వటళ్యం గాక్చ్పముంజ్యిాామధుకంత థా 1 (వపౌండరీకం 

కన దూర్యాచ పతంగం ధాకకీ తథా | వ త్రై స్తెలంవిప_క్షవ్యంగో 
శీరేీణ ననూయుతం | అగ్నిదే(పకో శేష్షం తల ణాధ్రో 

యు © మ్ : 
పణం పరమ్ | 

తౌ, చందనము మ టీయూడకిెనలు మంజిష్టి అలీమశురము పకౌండనీకయ 

గరిక రసకర్నూగయు ఆరెఫువ్వ్భ అనువాని ళల్బ్కు_ములో అవుపాలు నూనెగనిపి 

చిక్క_గ కెలముకౌచి లేపనముచేసిన అగ్నిదద్ధవణము తక్షుణమున మాందవుూారి 

తంబె మానును, 

పటోలాది వొ లము, 
యి 

5 0 యీ ర మూ వ్లో॥ సిద్ధ ౦కమూయకల్కా_ భ్యాంపటోల్యాఃకటు తై లకమ 

దగ్ధ (వణరుజా (సావదాహ విస్సోటనాశ నమ || 

తా, చేతిళాట్ల కసూయములోగాని లేక దాని కల్కములో గాని తేల్లావ 

నూనెనుగలిపి చిక్కగకా-చి లేపనముచెసిన అగ్నిద దద్ధ్మావణమునందలి ఫీఢ (ప్రావకు 

మంటలు బొబ్బలు వీనిని వారింపం జేయు, 

నుధభూచ్చిప్టాదితె లము. 

క్యా! మధూ చ్చిష్టంసమధుకంలోధ 9౦ నర్దరసంతథా | 

మూరా్యాచందనమంజిప్ట్థ. ంసిద్ధ్యా సర్పిర్విపాచయేత్ | 
©) © 

నశ్వేపామన్ని దగ్గానాం (నణరోపణము త్తమమ్ | 
థి ద 
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తా, మైనము ఆతీమభురము లొద్దుగ గుగ్గిలము గరిక చందనము, మం జిప్టి 

వి రా rn”) “hr 2 అనువాని కల్య_ములో నెయ్యిగ లిపి చిక్క. గ కెచి లేపనము చేనీన అగ్నిదగ్ధవణము 

లన్నియు మాంసపఫూరితేంబు'లె మౌనును, 

యాత్మవణ లతణము, 

న్లో [(మూధవసిదా నే] భ)మళ్యానజ్యరం దాహమూర్చాఘూ 

త జో హ్ శ స ఇ ర్ ర రం నకంపనం | ఈూలందృష్టి రహో రా ద్రంలూ కుర్వ 

ని జేహినామ్ ॥ 
న 

తా, (భమ వుబ్బసము జ్వరము డాపహాూము మూార్చృగ లుగుట ఒడలు తిరుగుట 

శరీరము వణకుట శూల కశుభయం౦ంకరమెన దృష్టి గలుగుట యా లఅతుణములుగలది 

లూతే! వణమని తెలియవలయు, (డీనిళశుందు వాత “పెత్త గేష్మ (తీదోవ భేదంబులు 

గలిగియుండు,) 

(తిదోసజ లూత లతుణము. 

2 ద డో శ్లో! భు9వేర కే గశేనా స్తే న్తనేకం శేచయూర్థని | 
వో బ్య వీ న్ ఆ ఇగ 6 6 హృదిప్ఫ ప్రే.మర్శుణిచ బరాత్ స్సా్యాత్తు (తీనోపజః క్ 

అసా కవషసాధాంవా జాతాంవ దం ఉపాచేత ॥ థా పై థా జ్ డ్ ఏదై ద్య బొ బై 

తా, కనుబామలయొక మధ్య పకేశము గళము హస్తములు _స్తనములు 

కంఠము శిరము హృదయము వీపు ఆను మర్మస్థళముల యంచు (వణములు. జనించిన 

(తీదోషలూతయిని తెలియవలయు. వీియుక్కు_ అసాధ్య కష్ట సాభ్యముల నెణింగి 

వై న్యుడు చికిత్సీంపవల యు, 

అసాధ్యలూ*త లతు.ణము, 

నో పకజంబూ ఫలాకారం తథారక్తం (న వెద్యది | 

దంతోషం శత్యావులం యస్య లూతవోమి నజీవళఖి | 

తభాపి తీన్యక _ర్హవ్యా చికిత్సా జీవితావధి | 

తా. ేశేడుపండు వర్ణముగలమై రక్తమును గార్చుచు దంతములు పెదవి 

నల్ల నై యుండిన అట్టిలూతనోగి మృతి జెంచునని * చేలియవల యు, నినను జీవించయుం9 

డువరకు చికిళ్సం జేయవలయు, 
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డాతలూత చికిత-, 
~ 

న్లో [మాధవనిడానే] ఉత్పలం చందనంకుష్టుం జీవంతీం శుం$9 

పాటలామ్ ! మదనం బిల్యనిర్లుండి దమనం (బహ ాదండికా 

మ్ 1 నఖంచ తగరందైవ వేతనం వరుణంతథా | జలేవిస్ట్రా 

(పలేపోయం వాతీలూత నివారణమ్ | 

తా, నల్లకలువ (శీగంధము చంగల్వకోష్టు మనుబాల శొంఠి కలిగొట్టు 

(మంగ వేరు మాశేడు వావిలి వవనము |బహ్మడండి నఖము (గంధితీగరము (పబ్బలి 

వులిమిడి వీనిని సమఫాగములుగ నుదకముతోనూరి లేపనము చేనీన నాతేలూతే| వణమ 

వారించు, 

వాతలూతకు లాంగల్యాది "వేపము, 

శ్లో! లాంగలీ భానుమూలంచ [(గహధూమాజమూ(త్రకమ్ | 
దుత్తూరస్య ఫలేవీపా 'లేపోలూతవినాశకృల్. || 

తౌ. చన్నచగ్గగడ్డ జిళ్లేడు వేరు కరుధూపము వీనిని! మేకపం చితముతో నూరి 

వు మ్మె'త్తకాయలోనుని చి పుటంబిడి నూరిలేపనము చేసీన వాతలూత (వణము మోనును, 

సె తలూత చందనాది "లేవము, 
ర్న. అలీ 

న్లో [ఆయు శ్వే దే) చందనం -వోత్పలం ముసాం లాంగలీం శుంక్ 

శేణుకామ్ | వాలుకం మభుయస్థ్రించ కునుంభ వల్కలా 

స్వితిమ్। తుల్యం పీపా జలై ర్లేపః పీ త్తలూక ప్రశాంతయే || 

శా, చందనము నల్ల కలువదుంపలు తుంగముసస్తెలు చన్న చర్గ గడ్డ నొంగి 

శేణుకలు కూతురుబుడమ యష్టిమధుకము కుసుంబపట్ర వీనిని నమభాగములుగ 

నుదకముతో నూరి లేపనము చేసిన పె త్తలూతవణనము మానును, 

అర్య జ నేష్టులూతకు నేష్మాటకాది లేపము, 

నశ 2 అ నో [చర కే] నేప్టాట శారిబా ముసా వరుణంనాగ ఫువ్చీ కామ్! 

వహ్ని పాటల పా ఠాశ్చనల.౨వంశత్యచంనమమ్ | 

జలై 8 విస్టా (వలేపోయం కఫలూతే (పశాంతయే | 
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తా. విరిగి చెక్కు_ గగాూడపాల తుంగముగాలు వులిమిడి నాగ సంపంగి చిత్రమా 
తో 

లము కలిగొట్టు చిరుబొద్ది వీనిని సమళాగములుగ -చూర్భముచేనీ. దీనికి సమముగ 

"వెదురు పీచుగ లిపి వుష్లోదః ముతోనూరి లేపనమువేసీన శ్రేష్ట లూతవణము మొనును, 

(తిదోపజలూతకు మదనాది లేవము, 

శ్లో! మలంకౌక్కుటపారావం పీంగూ మదన తాళకమ్। వంశత్య 
గ్లీర కించ ేయకంచమనళ్ళిలామ్ | జలేపిస్టా (ప్రలేపోయం 
లూతం హంతి (త్రిదోప.జమ్! 

తా, కో డివిస్ట్రము పావురపిట్రవిష్టము యింగువ (మంగ వేరు పహాూరిడళము పెదు 

రుక్రీచు 'తెల్లగం కున రేణుక మజీశిల వీరిని సము భాగ ములుగ నుష్లో దక ముతో నూరి 

లేపనము చేసిన | తీదోషజ లూతవణమ్ము మానును, 

జ్యోతిష్ణతీ "లేషము, 

నో జ్యోతిష తీంచకర్కో_టీ పల వంపేపషయీజనె 8 } 
య శే య గా 

లేపోలూశాన్ని హం త్యాశు న_ప్తరాజై )క్ననంశయః || 

తా, వెక్కుడుతీ 7 జావరడంగి చిసళ్ళు లేక చేగుబీర చినళ్ళు వీని నుష్టోదక 
ముతో నూరి 7 దినములు బేపవనముచేసీన (త్రిదోష. లూత్మవణము. నిస్సంశయముగ 

నసర్పావఖీ. లేపము! 

న్లో నరమూ తేణన ర్పాశ్నీం పిష్ట్రా లేపంతు కార యేత్'। 

అసాథ్యాంసాధ యేల్లూ తాం (తివోషోళ్లాం వినిర్లి శేత్ | 

తా, సర్పామీమాలమును నరమా[తముతోనూరి లేపనము చేనిన అసాధ్యమెన 

(తిదోష. లూత్మ్వ౫ణము మానును, 

గోజిహ్మాద చేపము. 

న్లో || గోజిహ్వోపల్ల వాఃపాఠథా మూలంతోయ్నపేషయేజత్ |! 

తేశేననాశ యేల్లూత మ సాభ్యాంవిప జిహిళ్ళ కామ్ || 

తా, బరి వెంక చిగుళ్ళు చిరుబొక్టి చేరు వీని నుష్లోవకముతో నూరి లేపనము 

చే అసాధ్య మెన (తీదోష లూతవణము వివజిహ్వోక మానును, 

30 
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(జాజీకౌయ జాష్మతీ పిప్పలి మోడి లవం(ములు కౌచు వోమము ఖురా 

సానీ వోమము వీనిని నమ ఘౌగమిలంగ ఖల్యములోేనుని-వి 1 తులము ర సకర్పూరము 

గలిపి వుప్లో నక ముతో మర్టించి 2 వీసములయొత్తు రసకళ్పూరము తూపనటుల చూ 

(త్రలుచేసి ఓ మండల యిలు (పాత సాయం కౌలముల. నొకొ_క్కు_ మ్యాతచొప్పన 

ఆశ్రశేతీతో సేవించిన సర్వలూత్యవణములు. భగందరము. గండమొల మేవావణ 

ములు “మొదలగు సర్వ్శ్మవణములు హకించు. ఈ యాషధ సేవనకౌలంబున చప్పిడి 

వంటకమును భుజింపవలయు మజియు భ గందర! వణనివార తార్గం 2 చెప్పండీ 

యుండు రవితాంచవర సమును కాలాగ్నిర్ముడరనమునూ రసక ర్పూరమును లూతే వణ 

ములయందును (బయోగింపంవగుఎ) 

(ఓం నమో.భగవతే ర్మూదాయ కీంసురా మహద్విషమవనివహ హుం సుర 

సుర అప్పహే నేనిక [పచనూవ పానూవచమౌను రహణాంస్యాహో॥ ఆనుమం త్ర 

ముతో లూక వ్రణయులను మం త్రింసవల యు, మతీయు సర్వౌషమధముల నొసంగవపు 

డామంత్రము నే బకింసవల యూ 

భుజప్మత్ర బంధము, 

శ్లో! [మాధవరిదానే) కుంకుమంచందనంశీ. రై * విష్ట్యామంత) 
మిదంలి ఖేల్ | భూర్జప్య తేచతద్ధార్యంగశే లే వాచాహుమూల 

శీ; లూతాక౯ా హం ఏలిననం చేపలో Alon యేచ్చే్యతసూ 

(త్నకైః |! 
తౌ; కుంకుమ |క్రీగంథము వీనిని పాలనోనూరి భుజపత్రపాకుపె ెజెప్ప 

బడిన మం్మతయునువ్భాపీ చానిని మడచి తెల్ల చారమున బంధించి మెడయందుగాని 

లేక సందిటియందు గాని గట్టికొనిన సర్వలూత్మ్వవణములు నిస్నంశయము? వారించ్చు 

దణ 
క! ముర దాకుసింగు వెన్నయు | సకవిగ మర్చించివేడ్క_: జయ్యన 

ధరణి ! న్నరులకుణా/మినయప్పుడె | సురుచిరముగమాను 
మరికిపాన్న రు లెల్ల౯ ॥ 

క! ఆదొండ వేరుగంధము |! పాదుగనావా లముద్ధ భతుణ చెయక౯- | 

వే దేశునిక్సుపచేతసు | నాదము శేనట్రికప్పురోగురుమాను౯ా i 

అ చలి యన-మురి కిపాన్నా ర. 
ఏ 
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మర్క_టీ రోగోత్ప త్తి, 

క్లో, (నిత్యవాధీయే] ేవేషుధావమానేషు  హ్యాంధకాసురనం 
యుగే! రుద్రకోపానలోత్సన్నా మర్క_ట్యా వేదన్త్క_టాః॥ 

తా. తొల్లి దేవతలు ఆంధ కాసురునితో [యుద్ధము చేనీన పుడు పరాజితు'లై నం 
దున కోపాన్ని వలన అత్యుత్చాత మైన వేదనగల మర్క_టీరోగములు జనిం వెం 
అ వెవ్వియనినః లా 

మర్క_టీరోగ భేదములు, 

నో జిహ్వా కా పదివి నండా వాసిని మోహిని తథా | 

దాహినీ కాళరాతీచ తోభిణీ చాష్టనంఖ్యయా || 

ఆతా, జిహ్వీక పద్మిని నంద వాహిని మోహిని దాహిని కాళర్యాత్రి శోభిణి 

అన మర్మ_టీరోగములు 8 విధంబులు. 

జిప్వా కామర్క_టీలత్షుణము తచ్చికిత్స, 

న్లో! సిద్ధార్ధసదృ శా కార జిహ్వా కానామమర్క_టీ | 

రృణభాన్యనిశా దార్వివిష్ట్వ్యాతండుల నారిణా 1 ' 

తథాతన్యపదాతవ్యో లేపోయంవిషనాశనః | 

మంలేణశంభు దేవన్య ది నేపోహతితద్విషమ్ | 

ఇ, తెల్లావాలవలె తెల్లనిపాక్కు_లు జనించిన జిహ్వూకయను పేరం, బరగు 

మర్క_టియనం బడు, దానయందు దూసరిబియ్యము ప సపు (మౌనిపనపు ఆనువానిని 

'సమభాగములుగ పసిగడ్తుగుతోనూరి (కరం (హోం హాం ఫట్ స్వాహ ఆనుకంభు 

దేవ మంత్రముతో నభిమం (త్రం చీ లేపనము చేనీన జిహ్వీకయను మర్క_ టీ కోగము 

యొక్క. పిష -మొకదినములో మానును. 

పద్మినీమర్క_టే లతణము, 

న్లో ర _కృదర్జురనంశాశం గా(తంయన్య ప్రమష్యతే | 

వర్మిసీమర (టీనామదాహ।ః కండూర్విదాహి తా || 

తా, శరీరమున ెజ్బనిడద్దువలె జనించి శరీరమునంతయు జెజచి తాపము 

దురద మంటలు గలిగియుండిన పద్మినీమర్కు_ టి యనంబడు, 
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వన నమర్కు రెస్త్ స వర్న వాది వెవము, 

న్లో పునర్నవోద్బ నంమూలం న పః కర్రి ంనమంతథా | 
5 
య నోము = తాశిధారనా శే న ఫ్రా లేపోవిసాపహిః | 

ణా, తెల్ల గలిజేరు వేరు యీ జాపలయరటి వేరు సమభాగయులుగ దంచి ఆవు 

పంచితముతోను కరితోను నూరి ““కీం ముంచయుంచ. యితిసాషహో” అను మంత 

ముతో నళిమంత్రించి లేపనము చేసిన పద్మినియను మర్క_టినోగ యు హారం చు, 

నందామర్క్శ_టీ అతుణము, 

శ్లో! (మాధవనిడా నే) ఆ-గ్న యసో ఎట కౌ కారం యథ్షాాతంసా 

తునందికా |! భూలదా నాజర్ ర 'ంసంయాతిగా (తంన వేదనమ్' 

తా, శరీరమున నన్ని దూ ముతో సమానమైన బొబ్బలులేచుట తూల శాపము 
జ(రము శ రీరకంపము గబుగుటు శరీరమునొచ్చుట యాల క్షణయుబుగలది నందయను 

మర్క_టినోగమని తెలి మనల యు, 

నందామర్క_టికి. పద పత్సాది 'లేవము, 

ట్లో! పద పతో 9లిరకంచ స్వేత చందనముత్పలమ్ | 

రహో యనవిస్ట్వాను లేపోమం|త్రెంసుఖానహామ్ ॥ 

జా, తామరాకు వట్ట్ వేరు (కీగంథము కలువగడ్డ వీనిలో చేనిచేని శీనో దక్ష 

ముతోనూరి *[.0 స్వాహా భూర్భువ స్వాహా హాంస్వాహా'” అను మంత్రముతో నళ్ళి 

మంత్రించి లేపనము చేసనీన నందయను మక _ దీరోగము కారీం-చ, 

వాసిసిమర్క_ట శ్వరూపము, 

నొ! న త్రం పింగళం కృష్ణాద్య్వ౨తాగ్నినిఫతణా | 
వింశదంఘి)వుసాకా దీ వా వాసిని ఏవావువముర్క_టి || 

థా, యుఖము సీంగళవర్షముగలదిగ శరీరనూు నలుసువర్ల ముగలదిగ అన్నివలె 

జ్నలిం పుచుండు నేత్రములు” అడిగ ముకువన హైవమూబుగలదిగ మహాభయంహరవు గ 

కండినడి నాబయాసు మగ్య_ట” వత యాని ఊప చు వలయం, 
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వాసినీమర్మ_టీ లక్ ణము, 

న్లో! ఆశ్నేయస్ఫోటకా శై ఏవ జాయం లేతద్విపాధి కే 

కొర అణి ద 23 || విద్ధ్యంతినర్వగా కాణి శ్రూతిగంధముఖఎభ వేక్ | 

తా, అగ్నితో దగ్ధం నటుల స్పోటకములు జనించి విషమిం చినపుడు కరీ 
రంబంతయు నూదులతో బాెడుచునటుల “వేవనగలుగుట ముఖుము దుర్గంధమయుగ నుం 

డుట యీ లత్నణములుగలది వాసీనియను మర్క_టీరోగ మని తెలియనలయు, 

వాసిసీమర్క_టికి ఈశ్వ ర్యాది 'లేపము. 

శ్లో ఈగ్వరీనింబహ్మత్రాణి శ్వేతా కాశాకుళా స్తథా | 

కషామొఃపంచఖి స్టా తే తల్లేపళశ్ససుఖావవ్క || 

తా. ఈశ్వరి వేరు చేషాకు గరిక చేరు కళదర్చ నేరు వీనిని సమభానములుగ నుద 
కముతోనూరి యీదిగువ నుదహరిం చెడి పం చతకష్ట లకపషాయముతో మర్క_టీరోగ 

మును గడిగి యఖిమం।త్రించి లేపనమయుచేనీన చానీనియను మర్క_బీనోగము హరించు, 

పంచత్వక్కు ల కహాయము, 

దో ఉదుంబరవటాశ్వళ్ల చూతభ తమనముద, వాః | 
౧ ఖి ౧ 

త్యక్పంచక క పొయేణ శివమం[తళశ్ళి వోదితః || 

తా, మేడి మల్టేరావి మామిడి జువ్వి యను పంచత్వకక్కల దంచి కషాయ 

మౌకెచి దానితో మర్క_టీరోగమును గడుగవలయు, మతీయు దానిని ఓం నమో 

ఛగన తే రు దాయ హరహుగ గచ్చతు విషం సాహా?” అను మంత్రముతో నఫెమం 

(తించి వూగోు క్ష జు సథములను లేపనము శీయజీలయు, 

మోహినీ మర్క_టి న్యరూపము 

నో బిహు పొదారుభే కాయా బ సుతా పావిపోత్మ_టా | 

మోహినీనామ విజ్ఞై యా విస్థో ధన జీవితమ్ ॥ 

ణా, ఆ నేకపానములు ఫొస్పగరకీదము.. పిక్కు_యాపములుగలదై కడువిషము 

గో ాడియుండానది మోహినీ మర్క_జీచేవతయలి తెలియవల యు, ఇది- సోకిన 

వునుడారు బీవింగిడు, 
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మోహినీ మర్క_టిీ లతుణము, 

న్లో రోమాంచోథభజ్యరోదా హో స్వేదో నిగ్రాండవర్గనమ్ | 

రకంగ ంశగయథు' స్పెలి త యూదష్ట్రన్యలక్ష.ణమ్ I 

తౌ, గగుర్పాటు జ్వరము దావాము చెమట ని|రాభ ంగముగలుగుట అండ 

ములు వృద్ధిం బెందుట శరీరము ర _క్షవర్ల ముగనుండుట శొరీరగువాచుట యీ లత్నేణ 

ములనలన "మాహీనీమర్క టి సోకినదని "తెలియవనల యు, 

డాహిాన్ మర్కటీ లతుణము, 

శ్లో అగ్ని తుల్యాబ్బృ నాక్చా డా చురంతాగరళోత్మ్క_టా | 

గాహీనీడాపరాదీ ఆతా మూ ర్చాదా హోతి దారుణ: || 

తా, అగ్నివలెమండును. నొప్పపాదములుగలదై మృత్వు[పదంబై అత్యు 
త్కటమెన విషముతో గూడియుండునవి దాహినీవుర్క_ టి యనంబడు, అది సోకిన 

మూర్శ కడుభయంకర మెన దాహము గలుగు, 

న్లో! గర్షభాండ [పియంగూచ శ్వేతచందనచిత్రకమ్. | 

శిఖసీలోత్పలంచావీ త్వాలేవో హాంతితద్విపమ్ | 

తా. కలుజువ్వి (ధరణి వేరు) శేగింకణయు (శ్రీగంధము చిత్రయాలము మయూ 

రశిఖి నల్లకలువగడ్డ వీరిని సకుభాగములుళ నుదకముతో మెర్తగనూరి గోఓం 

నమోర్ను దాయ శూూనవే గారీపతయే మసహోపక్ష రాజూయ పశ్నీ పా తేనహర విషం 
జావాహి” అను మంతేయుతో నభిమం(త్రీంచి లేపనము చేసిన మోహినియగు మర్క_టీ 
రోగము వారించు, 

కాళ రా థి వముర్కటి న్యరూపముః 

ల్ ! ఇక ల. y 8 వ 
- న్లో శు క్షాకృస్లాఘు నాంఘీళ్చ ర్ మాంచావిపవన్న దా [ 

కాళ రాత్రి స్తయాదగ్భా నమం[తెంనచ భేవజమ్ || 

తా, లెల్ల ౫7ాని లేక నల ల్ల గ గానిమండుటబరు వై పాదములు గలిగి యుండుట 

నోపుములు నవబొడి: చాకొ ని ముం దురు క డువివషతుల్యయుగ నుండుట యీలతణములు 

లస కాళ్ళ చా? తీముర్క.ట మని తెలి వొవలయు . ఇది సోకినమం లే "మధములు లేవు, 
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తొభిణే మర్కటీ స్వరూపము, 

న్లో! బహుపాదాన్వి తా శ్వే తార _క్రపాదానవేతణా | 

వో భిణీపాచవిశ్లేయా స్ఫోటతోద (వణాదయః ॥ 

తా, అనేక పాదములతో నాడియుండుట తెల్ల గనుండుట యెజ్జని పాద 

ములు గలదిగనుండుట దృష్టి లే సండుట యో లఅతమణములుగలది మోభఖిణీమర్క_టి 

యని తెలియవలయు, ఇది సోకిన బొమ్మలు నూనులతో బొడుచునటుల వేదన 

[(వణములు 'మొదలగునవ్ గలుగు, 

త&ోభిణీ మర్క_టీ చికి త్పా(క్రనుము. 

శ్లో! కపాయెః తూళనం త్వగ్భి సింధు మథ్వాజ్యలేపనమ్ | 
పళ్చా చ్చి న్నేశ్వరీమూలం మధుపర్టీ శతానరీ | 

చందనోదక పిష్టానాం చందనం లేవనంహితమ్ |! 

సమంత మాపషధం[ఫో క్తం మర్క.టీ విషవాశనమ్ 1 ; 

తా. మర్క_టీరోగమును పంచత్వక్కు లకహాయముతోగడిగి సెంధవలణము 
ములో తేనె నెయ్యిగలిపీ లేపనముచేని తదనంతరము తీప్పతీగా యీళ్యర వేరు గుమ్ము 

డుబేరు పిల్లి పీచర అనువానిని సమభాగములుగ |కీగంధపురసయుతోనూరి లేపనము 

చేనీన మోఖిణియను మర్క టీరోగము వారించు. (మజియు క విధములై నమర్క-టీ 
రోగములయందు పూర్నో క్ష కెషథధలేపనమును మం తౌఖభిమంతముల నొక మండ 

అముగాని లేక 2 మండలశులుగాని వేయవలయు.) వానిచే మర్క_టీరోగవివ. 

ములు వారిం-చు, 

అర్సుదరోగ నిదానము. 

న్లో! [మాధవనిడానే] గాత్రపజేశే క్యచిదేవవోపూ నృంమూ 

ర్భితామాంస మస్ఫక్స)దూప్య | వృత్తం స్థిరం మందరుజం. 

మహాోంతే మనల్సమూూలం చిరవృద్ధిపాకమ్ | కుర్భంతిమాంసో 

చ్చ)యమత్యగాధం తదర్పుదంశా స్త్రవిదోవదంతి | అర్బు బే 

(గంథివ త్కు_ర్యా చ్వేధితం సుతరాం హితమ్ | | 

తా. (పకోపించిన దోషములు శరీరయునండేడై న నొక భాగమునమౌాంసర క్ష 

మలం జెభ చి గుండమై స్థిర మెయొకింత నొప్పిగలడై గొప్పదియె లో తుగవ్యాపించిన 



086 బనవరాజీయే - వకవింశ ప్రకర కో 

మాలముగల'ద. చిరకొౌలము మూడ వృద్ధి ౧ జెంది లోతుగలదై యుండు మాంసపు 

ముద్దను గలుగ ం జేసీన వెద్య వేత్త చేతలు ఆర్బుడమని వ చింశెదరు,. దీనియంగు (గ్రంధుల 

వలెనే నీరావేధనునేయుట కడ-హితీకరంబు, (అర్బుదమన --పొరగడ్డ.) 

అర్పుదరోగ అతే, ణము, 

న్లో మృదుస్థ్పూల _స్హథాశోఫః కషచిద్రా(రతే (పకాళిత 

సుజాత మర్చుదంజేయం చిరాద్భ్భద్ధిశ్చ పాకకృత్ | 

భ వే!తం పాచయెచోధం లెపన ః పాకకారశె ౩ | 
వా ౧ మా 

తా, శరీరమునం చేదైన నొకభాగమును మృదువుగ గొప డిగ నుండు వాపు 

జనించి మెటయంచు చిళల కొలము మవూనచాగుగ వృద్ధిం జెంది పాక మును జేందిన అర్బుద 

వానంబడు, దీనిని పాకోపయు క్ష లేపనములవలన వోకు జేయించవల యు, 

అర్చ్బుద భేదములు, 

శో॥ వాశేనవి-తేన కపేనదావీ రశ్తేనమాంసేన చమేదసాచ | 

తజ్జాయ శేతస్య చలక్షణాని (గ్రంభేస్పమానాని సదాభవంతి 1 

ఆ, అర్బుదము వాత పీ తే కఫ రక్ష మాంస మేదజములన 6 నిధంబులు, 

వానియం డెల్ల పుడు గంధిలక్నేణంబులే ౫ రిగియుండు, 

ర కారు+,ద లమ్.[7ము. క్రార్భు 

న్లో! దోవ ఃపదుష్టో రుధిరం సిరాసు సంకుచ్య స నంవీడ డ్య తతోస్య 

పాకమ్ | సా(స్రానమున్న సాతి మాంన వడం వమూంసాం 

కురై రాచితమూశు వృద్దమ్ | క రొత్వజ(నం రుధిర (ప్రవృద్ధి 

మసాధ్యమేత రుఇిరాన్తాకంతు | ర క్షతుయోప [ద్రవ పడి 

తత్యాక్చాంతుర్భవేతో రు స్పెద పీడిత స్తు | 

తా, (పకోపించినదోపుము సీరలరంందు ర_క్రమును నంకోచపజచి (అనగా 

జేర్చి) కీడించుటచే మాంస సపుముద్ద ౫ మెత్తుగజేని యొుకింత పండునటుల౦ జేయుట 

కొంచెముగ (సావముగల టై మాంస పుయంకురములతో వ్యాప్తం శీఘుయుగ వృద్ధిం 

_ జెందునదియై యుండుటవల న యెల్ల వును రక్తమును గార్చ్భు చుండుట రక్తము క్షయం 



ఛభగందరరోగ నిదాన లత్ష.ణ చికి త్సాదయ:, 987 

చుటవలన ఆర్చున పీడవల్లన శరీరయు తెలుప్రుబారుట యీ అక్షణములుగలది రక్త ' 

రుడమని తెలియవలయు, ఇది యసాధ్యము, 

మాంసార్సుద లవణము, 

క్లో॥ ముష్ట్రీప్రహోరాదిభి రర్జి 'తేంగే మాంసం (ప్రమష్టం' జనయేద్ధి 
కోధమ్ | అవేదనం స్నిగ్ధ మసన్యవర్ణ మపొకమశోోకప మమ 
(పచాల్యమ్ | (పమష్ట మాంనధ్య నరన్య గాఢ మేతదా వే 

న్నాంన పరాయణన్వ | మాంసార్భుదం లేత దసాధ్య 
ము క్షం సాభ్యవ్వు వీమూనితు వర్ట యచ్చ || 

తా, వీడిచెబ్బలు మొదలగు వానివలన ఆంగపీడితు డై యుండ దుస్ట్రమైన 

మాొంము వేగనారహితంబై మినమినలాడుట చర్శసమౌవవర్షముగల దై పాకరహీ 

తంబై తాయివ లెగట్టిన చలించనడియై యుండు వాపునుగలుగం జేసిన నూంసార్నుద 

మనంబడు,. ఇది అసాధ్యము. ఈ మాంసార్భుదము మాంసము జెడినవానికి (పతి 

దినము మాంసమును భతీంచెడు వానిక్ని తేటుచుగ జనించు. ఈ (కింద జెప్పం 

బడు నర్బ్చుదములు సాభ్యంబు లై నను వర్చింపవల యు, 

అసాధ్యాప్పద లక్షణము, 

శ్లో! నం|పసుతం మర్శణియచ్చజాతం (స్రోతేస్సు వాయచ్చ భ 
వేదచాల్యమ్ | 

తా, మర్శుస్థలముల్నపై జనిం -చీ (సావముతో గూాడియుండు ఆర్బుదమును 

నాసాది చూర్చ్లమయులె జనించియుండు ఆర్ఫుడమును మఠియు స్థిరముగ నుండుఅర్భు 

దమును అసాధ్యంబులు, 

అధ్యర్బుద లతుణము, 

న్లో యజ్ఞాయ తేన్య నలుపూర్వజా తే జయం తెదధ్యర్శుడమర్చు 

దస్హాః || 
యా 

ళా, పూర్వము జనించిన యర్భ్చు డము మీద వేరొక యర్నుదము. జనించిన 

అధథ్యర్చుద మనంబడు, 

ద్విరర్చుద లత.ణము, 

న్లో యద్ద గ్రంద్వజాతం యగపత్క్రమాద్వా ద్విరర్బుదం తచ్చ 

భవే దసాధ్యమ్ | 
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శా. ఏకకౌలమునందుగాని లేక ] దానికి వెనుకనొకటిగ గాని రెండర్ఫుడ 

ములు సమీపములుగ జనిం చిన ద్విరర్నుద మనంబడు, ఇడి యసాధభ్యమయు. 

అర్బుద వా కాద్యూత్స త్రీ కారణము, 

శ్లో! నపాకమాయాంతికఫాధికాద్యా  మేవోబహుత్వాచ్చవి శేష 
తస్తు! దోపస్థిర త్వా ద్ల)ధనాచ్చ తేషాం సర్వార్చుదా న్యేవ 
నినర్లత స్తు || 

తా, కఫము గాని లేక వేందస్సుగాని యధికములుగ నుండుటవభలన దోష. 

ములు స్టీరయులుళ నుండుటవలన చోషములు 1] దానితో నొకటిజేరుటవలన సర్వా 

ర్భ్బుదములయందు సంఫావముగ పాకను గలుగకనుండు, 

గంధాది లేపము, _ 

శ్లో! గం౫కిలా విశ్వౌషధవిడంగ నాగభన్మ భిన్ఫమైశ్చూర్లమ్ | 
కృకలాన ర_క్తయు_క్తంలే పాత్సద్యో ర్పుదధ్యంసి | 

తౌ. గంధకము మణీశిల శొంఠి వాయువిడంగములు నాగభస్మము వీనిని 

సమభాగములుగ చూర్లము జేసీ తొండర_క్ష్తములోగలిపి లేపనము జేసిన తేషీణమయున 

అర్బుదము హరించు, 

యవమారాది లేపము, 

ల్లో! లిప్వా యవమోర విండంగబిజం గంధోవలై స్ప్య్యాన్టునృణే 
క గ ర్యణ్ | ర_క్తవ మిశైె + స్సర టన్యనద్య న్స్ పభ్యర్చుదం 

శామ్యలతి నాన్య్రై తల్ | 

తౌ, యవతారను వాయువిడంగములు వీనిని ఖల్వములోనునిచి వెన్నలో 
మర్దించి తొండర_క్షమునంవగలివి లేపనము జేనీన ఆధ్యర్నుదమాు రశ్నణయుననళించుః 

ఇది మటియొక విధముగ నశింపద, | 

హరి(చాది లేపము, 

శ్లో హరి(ద్రాలోధ)ప_త్తంగ గుడధూమ మనళ్ళిలాః | 

నుధున్రగాఢో లేపోయం మేవోర్చుద వారఃపరః | 
ఏ తామేన (క్రీయాంకు ర్యా దశేపాం శర్కరార్చు చే క 
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శా, పసప్ర లొద్దు౫ రసకళ్పూరము బెల్లము కరుధూపము మణీళిల వీనిని 

ఖల్వములోనునిచి మర్దించి 'తేనెలోగలిపి లేపనము జేనీన మేదోర్చుదము నశించు, 

ఈ (శయనే శర్మ రార్భుదమునం నును జేయందగు, 

శా రసము, 

శ్లో! (ఆయుర్వేదే] శుద్దసూతం సమంగంధం మర్జ్భంయామ 

చతుష్టయమ్ | నాగవల్లీ బలా(ద్రావైః మేఘనాద వున 

ర్నవైః ! గోమూతై )ః పిన్పలీయు క్తైః మర్ష్యరుధ్యా ఫు'కే 
ఇంగ్ల “డ్ర్ భ్ | నృఘు | లిహేక్ట్ దై) రసోరా(దః గుంజామా(త్ర మితం 

భవేత్ | పారిజాతాంబుదం చైవ కానమగ్టంచ నవ్సీపేల్ | 

నింబప(తో ద్భవై శ్వాధ తత్క మై శ్ఫుధ్యతి(న్రణమ్ | 

తా. శుద్ధి జేసినరసము శుద్ధి జేనీన గంధకము వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వము 
లోనునిచి 4 రూములు కాటుకవలె మర్తించి పిప్పలి చూర్ణ మును జేర్చి మర్దించి తమల 

పాకల తోొడిమెలకసము' ముత్తివపులగము చిల్టీకార తెల్ల గలిజేరు ఆనువాని రసము 

లతోను నోమ్మాత్రమును మరల 4 రూములు మంచి అఘుఫుటంబిడి గురిగింజయె 
త్తును తేనెతో సాయం|పాతః కౌలయుల సేవింపుచుండుటయేగాని పౌరిజాత్తపాకు 

తుంగము స్పెలు కోనీవెందాకు వేపాకు ఆనువానిని కల్క_ముజేనీ కాచి లేపనముజేనీన 

ఆర్బుదములు హరించు, 

అర్భుదమునకు చి(తమూలాది లేపము, 

న్లో॥ చిత్రకం చిరిబిల్వంచ శృంగిబేర ఫునర్నవమ్ | 

లాంగలీ శ సమూలంచ దంతీ లవణపంచకమ్ | 

సకణా మరిచం పిహాగ గోమ్నూ[శ్రేణ (పలేపయేత్ | 
సర్యార్సు దా వినశ్యం'తే నరోహంతి వునర్నృణామ్ | 

శా, చి తయాలము (కౌనుగ వేరూ ఆల్ల ము గలిజేరు చెన్న నెర్లగడ్డ మునగ వేరు 
య Mm GC . 

జేలదంతి పంచలవణములు పిప్పలి మిరియాలు వీనిని సమభాగములుగ ఆవుపంచి 

తమునోనూరి జీపనముజేసీన సగర్వాగ్బుదములు చారిం-గు కురల జనింనణగు, 
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గళగండ నిదానము, 

శో నిబద్ద శ్నషయయథుర్యన్య ముష్క_వల్ల ంబ తేగళే | 

మహ్యన్యాయ దివా(హస్యో గళగండంత మాదిేశేత్ ॥ 

తౌ, కంఠమునందు పెద్దదిగ గాన లేక చిన్నదిగ గాని నుండు వాపు జనించి 

నృషణమువ లె (ేలుచుండిన గళగండ మనంబడు. 

గళగండ నం(పొప్పి, 

శ్ వాతఃక ఫశ్చాసిగళె పముష్టో మ న్యేనసూ (శత్యత థై ప మేదః। 

కుర్యంతిగండం (కమశన్వ్వ లిం7_ స్పమస్వితం తంగళగన్ల 

మూహు; || 

తౌ, దుష్టను లైన వాత కఫ 'మేదస్సులు వొంతునందలి సిరల బెంది (కను 

ముగ వృద్ధింజెంది తమతమ లశ ఇయు కంది నొకయుంటను గలు్ముంజే దేసిన గళగండ 

మనంబడూ (ఇది వోతజ కఫజ మేదజయులన 8 విభంబులు) 

వాలిక గళగండలశుణము, 

తో సూచీన్యభా క్ఫప్ల సిరావనద్ధ వ్య్యావారుశో వాపద నా 

త్సుకస్తు | పెరుప్యుయు క క్ష శ్చిరవృద్ధ్య పాకో యద్భచ పా 

పాకమి మాత్మ_ దాచిత్ | నె ఎ) రన్వమాన్య చత న్యజంతో | 

ర్భవే_త్త తథా కాలుగళ (పకోషః | 

తా, నూదులతో బొడుచునటుల పీవగలుగుట నల్లని సిరలణో వ్యాప్త ప్తంబై 

యుండుట నీలము లేక యెజ్జన కఠినముగ నుండుట వీరకొలము పతిని పాకము 

జందకుండుట వెకానొకపుడు కారణమయులతేక చే పండుట నోరువిరసయళ నుండుట 

-లోపలిదెౌడ గౌంతెండుట యీలక్షుణములుగలది బారలీకగళ గండనుని పెలిశవలయు, 

క్ఫజు గళ గండ లక్ష ణము, 

ఖ్లో॥ స్థిరస్సవర్లో గురురు[గకండూ శృీతోమహాం శా ్ ప విక ఫాల్ళ్ళక 
స్తు! చిరాభివృద్ధింభ జ తేచిరా = సా (పప గలే మేందరుడ్తొక 

దాదిత్ | మాధుర్య నూన్యన్యచ తన్యజంతో ర్భృ నేక తథా 

తాలుగళ(ప్రలేపః | 

తా, స్థిరము? చర్మమువో నమానవర్ల గలదై జడముగ కొడుదురద యు క్షి 
మున నవలని షదడగ దీర కొౌలముగూవ వృడ్ - “ంతాని ఎర కొలముమోద నొకొ 

ళం డు ఫం లార్డు యం | 
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నొకపుడు పండునదిగనుండుట పండానపు డొకింత పోటుగలుగుట నోరు తీపిస”నుం 
య (| 

డుట లోదౌడ గొంతు కఫముతో నలగంబడినటులుండుట యీ లతణములుగలది 

కఫజ గళగండమని “తెలియవలయు, 

మేదజగళగండ లతణను, 

శ్లో స్నిద్ధోగురుః | పాండురపూతిగంధో మేపోభ నన్స (ల్ప రుజోతి 
కండూః ! [పలంబ తేలాబునదల్పనమూలో చేసోనురూపకు, 

యవృద్ధియు క్ర కః! స్నీగ్వాన్య తాతన్యభ వేచ్చజంతో ర్ల లేనుశ 

బం కురు తేచ నిత్యమ్ | 

తౌ, మినమినలాడుచు జకముగ పాండుర వర్షనుగ రుర్చంధ ముగ మందమెన 

వీకగలదిగా కడుదురదయు క్తముగ నుండుట స్వల్పమూలముగలమై సార కాయవ'లె 

(వేలుచుండుట 'శరీరముత యిం చిన నదియును కయించుట వృద్ధి '౦జెందిన నదియును 

వృద్ధిం జందుట ముఖము నూ నెచే బూయంబడినటుల మినమినలాడుట ఈలా కు 

నపు డెల్ల పుడు గొంతువలన నుపశబ్దయు'వెకబుట యీ లత్నణములుగ లది మేవ్వగళ్ల 

గండమని తెలియవలయు, 

అసాధ్యగళ గండ లవణము, 

న్లో కృచ్చా) చృగ్యినంతం మృుదునర్వుగా(త్రం నంవత్పరాతీతమ 

రోచకా_ర్తమ్ | మీణంచవైన్యో గళగండజుపష్టం భిన్నస్యరం 
చాపివివర్ణ యెత్తు | 

తా, కష్టముగ శ్వాసము నేని లేక సర్వశరీరము మృ దువుగ నేని గళగండము 

జనించి ] సంశక్సర కాలం బలీ కమి? చియేని అరోచకం వేని కరీరతయంబేని సో 

శేనంబేనిగల గళగండరోగిని వైద్యుడు వర్ణి ంపవల యు, 

సర పాది లేసనము, 
య 

న్లో॥ సర్ష వాళ్ళి గ్రుబిజాని భణబీజాతపీయవాః | 

మూలకస్యచబీజాని త్మ కేణా మ్లేనపేషయేత్ | 

గండాని[గ్రంథయ శే పవ గండమాలా_స్తథై నచ | 

ఆవేపా స్తేషశామ్యంతి నింయంయాంతివాచి రాత్ ॥ 
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తౌ, 'తకెల్తాచాలు ఘునేగ విత్తులు జనపవిత్తులు ఆగిసెవిత్తులం యవలు ముల్ల ౦గి 

విత్తులు వీనిని ఫుల్ల నిమజ్జిగతో నూరి లేసనముజేసీన గళగండమయు (గంధులు గండ 

మూల శ్రీ ఘముగ నశించు 

నుండూర లోహము, 

శ్లో మహేీషీమూ(తవిమి[శం గొహమలం సుస్టితంఘ కేమానమ్ | 

అంతిర్జూమవిదగ్ధంమధునా గళగండనాశనంలీఢమ్ | 

తౌ. లోహకిట్రమును మంటిపా[ తయందునిచి బై యూత ముబోని యొకమొ 

'సమువర కునీ చిపిదప దానినినూరి గజఫుటం బిడి తేనెతో చేవించిన గళగండయహారిం చు. 

వాతగళగండముశకు నిచులాది లేవము, 

శో Il నిచులంళి[గుమూలాని దక మూలమధాపిచ | 

ఆలేవనంవాతగం దే స్తుఖోవ్నంనం (హన్య తే ॥ 

తా. (పబ్బలి మునగవేరు దశమయమాలములు వీనినినూరి యొకింత వెచ్చ జేనీసుఖో 

స్తముగ లేపనము జేనీన వాతగళగండము హరించు, 

కపజగళ గంనోపచారము, 

శ్లో స్వేనోవవాహైః కఫసంభ వేపి కృత్వా (కమం శ్లేష్మ హరం 
విదధ్యాాత్ | 

తా, ఒ తడమ కటుగటుట “శేష నాళ కరే క్రియలు అనువానివలన కఫజగళ 
జాలి ౬ వం ౧ శ , 

గండము హరించు. 

చేవడార్యాది వేవము, 

న్లో "దేవదారుర్విశాలాచ కఫగండే(ప్రలేపనమ్ ! 

సంఛర్లనం న్ట్ర్ప కళ్చ న ర్వేగండ నశేహితాః | 

తొ. దేవదారు చెల్లీ వుచ్చ అనువాని లేపనయను వమనము శిరోవిరేచనము 

అను వానిని శరగళ్గండము అలయందు జేయుట హితకరంబు, 

మేదజగళగండ చికిత్నా క్రమము, 

న్లో మేదస్సము క్ఞే (త్ర యథోపదిష్టాం విధ్యేచ్చిరాం స్నిద్ధతనోర్న 
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రన్య | శ్యామాసుభాలోహా వురీషదంతీ రనాంజనై. శాప 

కంర, (పలేపః || 
మహ్ 

తా. కాస్తో కస కారము న్నీహమును లేపనము జేసీ ని రా వేధం జేసి పిప్పలి 

సున్నము లోహకిట్టము నేసాళములు రసాంజనము అనువానిని నూరి మేడజ గళగం 

డమునందు లేపనము జేయుట హితకరంబు, 

| శ్వెతాపరాజి తామూ పాీతఃపిష్టా(పి బేన్న గః 

నర్పిపానియతాహారో గళగండ[పశాంతయి | 

తా. తెల్లగంకెనవేరును నూరి (పాతఃకిలమున (దాగి నేతీయన్నము చెల్ల 

పుడు భుజింపుచుండిన గభళగండము శమించు, 

తుంవి తె లము, 
QQ 

ow భా దావారా ed అ త్లా॥ విడంగయోరసింధూ[గ ఈ స్నాగ్నివ్యోషదారుఖిః | 

కబుతుంబీఫలర సే కటుతే లంవిపాచితమ్ | 

చికోత్స మకిన స్వేన గళగండం వినశ్యతి 

తొ వాయువిడంగములు తయవకురము సెంధవలవణము వన సన్నరాస్నము 

చి క్రయాలణయ [లీకటుకశులు దేవదాయ అనువానికపాయములోే చేదుసార కాయల 

రసము తెల్లావనూనె గలిపి చిక్క_గ కాచి నన్యముజేయించిన చిర కౌలముగనుండు 

గళగండము ని స్పంశయముగ పారించు, 

నుం భ్యాది ంలే లము, 

న్లో! తుంబీర జే సేన కటుకేన చతుద్దుకే వాన కల్కీ.. కృతే రగ ధజాదిగ 

ణా కశ్చ | తే లంశ్చతేం సారి చేహిమగండచూలామత్యూ 

ల్పణా మవిగ లే గళగండరోగా౯ 1 

శా. నాలుగింతలు చేదుసారకాయరసములోే పిస్పల్యాదిగణో క్త భువధ 

ముల కల్క_మును దావికి సమముగ నూనెగలిపి చిక్క_్న కాచి లేసనముజేనీన (ప్రబల 

మెన గండమాొల గళగండము పహారించు, 

సూర్యాన ర్యాది "లేషము. 

వో సూర్యావ_ర్హర సోనాభగ్యం గళభగండోపనాహనమ్ |! 
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స్ఫోటాస్సా) ఇ సృం[ప్రయాతి గల గం "ననంశయ; lf 

తౌ, నూ ర్యావ ర్వము వెల్లులి వీనిని నూరి ముద్ద జేసీ కట్టు? కిన బొొబలు 

[సౌవయు నితో గూడియుండు ళగండము నిస్సంళయయు? శమం చు, 

పలాశమూూల బేపనము, 

న్లో! తండులోదకవి మేన మూ లేనపరి లీవిత:ః | 

పీతీఃక ఫలాశ న్య గళగండ (పశామ్యుతి || 

తా. మోదుగవేరును బియ్య ప్రుకడుగుతోనూరి శావ్రలయం'ను లేపనము శేనీన 

గళ గండము హరించు, 

గండమాల భేదములు, 

శ్లో! (సిద్ధరసార్ల పే) చత్వారః (కిమిజారోగా కాయం తే(గంథఫూ 
ర్యకాః | హృదయేగండనూలాభం కంఠేజూతం తడ్రైవచ 

కపోలగండమూాలాచా ఫ్యు_త్తమాంగోచజాయతే | దంతవ 
కంక కాజాతం శవణేనానగండ శే | ఏ తేనుర్దంభ నంయు 

కాళ్ళే గైతర క్ష సమన్వితః | వ'తేపాంచేి పుజం దై వ కథ్యతే 

పూర్వ వెదిభిః || 

కౌ, |కియలవలన (గంధి వూర్వక ముగ 4 విభములె న దోగములు జనించు, 

హృదయమున జలిం చిన హ్ నయగండమాల యనియు కంఠమున జనించిన కంఠ 

గండమాల యనియు చెక్కి_టజనిం చిన కపోల గండమాలవునియు శిరమున జనిం 

చిన కపాలగండమొాల యనియు జెప్పంబడు, మజచీయు పంటియందు జనించిన దంత 

(వణమనియు కోట్ ప దేశమున జనించిన కటి వణమనియు చెవిలోగలిగిన కర దణ 

మనియు నాసీకమున జరించిన వానీకౌ వణమనియా జెప్పంబడం, యివియన్ని యు 
దుర్గంధ యు క్షంబులై -వీమును గార్చుచు తెల్లగ యొజ్జగనుండు వీనికి ఢా హభము 
పూర్వుల చే కెప్పం బడియె, 

గండమాల లతణము. 

శ్లో కర్క_ంధుకొలామలక పమా శే. 8 కయాంసమన్యా గళవంయ్ 

తేమ | దణ తాభ్యాంచిర మందపా శె శో_స్పాన్టీ దే ద-డమాలా 
బహుఖిస్తుగండై 8 | కి 
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త మేదస్సు కఫము అనువానీవలన చంకలు భుజశిరయలు పెడతల పేద్ద 

నరము కంఠము గజ్జలు అనువానియందు కేగుపండు మిరియాలు వునీరిక కౌయ' అను 

వాని (షమాణముగ ల పలువిధము లై న (గ్రంధులు జనించి సావకాశముఘోద కోంచె 

ముగ పొకమును జెందిన గండమొల యనంబడు, 

* గండవూాలలకు (తికటుకాది వటికములు, 

శ్లో! (సిద్ధర సార్ల చే] [త్రికటుంనవిళంగంతు [ప్రత్యేకం నవనిష్కకమ్! 
నారి కేళంతథాపిష్టం ఫురాణగుడమేవచ | 

(ప్రత్యేకం పలమా(త్రంతు రనభన్మచ నిష్ట మ్ | 
ఏరండతిల_తె లేన భల్లాతకచతుష్పృలమ్ | 
మర్ష యే త్పచనంకృ త్వా వమూపమా[తంచదాపయీత్ 

గండవమూలా వినశ్యంతి లవణామ్హాచ వర్షయెత్ 1 

తా, (త్రీకటుకములు _వాయువిడంగ ములు యివి దినుసుకు 9 నిష్క్టుములు 

_ (పాఠతకాచ్చెగ షసాత బెల్ల యు యివిదినుసు కొకొ్కొ_కపలము రసభ స్మము 1 నిష్క్లము 

జీడిగింజలు శీ పలములు యిటుల విని నెల్ల -సేకము జేసీ మె త్రేగదంచి అందు 4&4 పల 

ముల ఆముదము శీ పలముల నూనెగ లిపివండి మాప పమాణము మౌత్రలుజేని శం 

ba] 

చిన గండమాలలు హరించు, దీని సేవనకాలంబున వుష్వును పులుసును వరిం చీ (కది 

పప్పు ఆవునెయ్యి నల్ల నివరివంటకము) అనువానిని భు బింపవలయు, 

విడంగాది చూార్జ ము. 

న్లో! [మూధవనిదానే] విళఎేం[ దయవానూలంమహానింబ[దుతు 
త్వచః | తుల్యంచూార్ల జ లై పీతం కరైకం గండమాలనుత్' | 

QQ 

తా, వాయువిడంగములు కొడిసెనేరు పెద్ద వేపచెక్క_ దీని నుర్గ భావంబున 

(800 కరక్కాయల బెరడు) వీనిని సమభాగములుగదం చి చూక్షముజేనీ కర్భ (ప్రమా 
ణమును వువకౌనుపానముతోడ సేవించిన గండమాలలు హరించు, 

ండమాలలకు తాళ కాడి నటికములు, 

శ్థో [(అఆయున్వే దే] శుద్ధ ఆ*ళంశిలాంశుద్ధాం యవయారంన్నసె ంఢ 

నమ్! దార్ఫీంసుధాంచూర్ణ యేత్తు మాకీ శేణనమాయుతమ్!। 

నిప్కార్ధంఘృతేయు కంచ కంఠరోగేషు దాపయీత్ | 
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శా, శుద్ధి లేసిన తాళకము కుద్ధి బేనినశిలా జిత్తు యవతూరము సై ంధవలనణము 

(మానిపసపు సున్న మువీనిని సమభాగములుగ[ హించి శేచెతోనర్సిం. ంచి ఆర్థ నిమ్మ. 
(పమొణము మ్మార్రలుకేనీ వేచి యనుపానముతోడ శీవించివ శంకగండమాలబు 
హరించు, 

క! పూనియెద్ద ర్రిగడ్డలు | సూనెరయుమిరియంబువండి సూరుక 

(తాగ |! న్మానుగనలువది దినములు | మానవతేతి శకెల్ల్షగండ 
- న 
మాలలుమాను౯ | 

క్ర మికియంబునూ నె వెల్లుల్లి | బతెబచ్చలి గ డ్లగూార్చి భనం 

పంగ౯। మరినల్ల వడ్ల ఫవుమురో। గిరములినంగండమాలకిల్లిప 

మడంగు౯ 1! 

కక వారిజపుచెక్క_ రసమును | భేరన్న కసిందురంబువిప్పలిమోడిం | 

గూరిచిసేవించినదచా |! మారాక కువ్వుగండమూలలడంగుళా! 

గీ! మంగ తెల్ల వెలకి మ3చి(త్రమూలంబు ! నెమలిచెక్క_గారనీలి 
ఫుప్పి * పిప్పలియునుచూర్ల మొప్పఃగా వెన్నడా | (గోల 
వేగంగండ మాలలడయల | 

Aa కలియుగంబునమున్నూరు కరకకాయ | లించుకని చూడం 
బోవక .ఎుంవుతోడ | మండలం చబారగింప భూమండలమున। 
గండమూాబలు కుష్టురోగములువమూను క్ 

గ్! గాలనెలి ల్ల డికటుకమునల్ల పుప్పియు | సమముగూర్చినూ నెనమ 
ముగూక్చి! (త్రాగిభానువార (త్రయముదధ్యన్నంబు 1 గుటవ 
గండము లడంగిపోనె | 

(ఈ రెండు. గీతపద్యములయందు. జెఫ  ంబడిన యౌవధములలో వూటకు 
రెండ చిన్నమలయమొత్తు రసకర్నూర ఈూను నలిపి చెన్న యనుపానముతోడ దంతము 
లకు దగలక మెంపచుండిన గండమొలలు హరించు.) 

౫ండమాలలకు గంధ కాది చేపము. 

క్ట [చికి త్పాసారసిద్ధ సంగా) గంధకంపా౭దం తుల్య మర్క_ 
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శీ శేణపైంధవమ్ | పీష్పైచ కాంచసిమాలం తేపోయం 

గండమాలపహళ || 

తౌ, గంధకము రసము పెంధవలవణము దేనకౌంచనపట్ట వీనిని సమభాగ 

ములుగ ఖల్వములోనుని చిజిల్లేకుపాలతో మర్దించి గండమాలలయందు  లేషనము 

జేసి అగ్నియందు కౌచిన గండమౌలలు హరించు, 

శో [నిత్యవాధీయే) ఇం[దవారుణికా మూలం భానుకు ద్ధైళ్చ 

సె సై ంధవమ్ | పిష్ట్యాలేపే పేనహం క్యాశు ముండీ[ దా వేణ- చేవ 

మెక్ | పిబేశ్స బ్రేదినంయక్టి- గండ మూలావినశ్యలతి క్ష 

తా, పాపర వేకను జిల్లేకు పాలతో నూరి ఆంచయ మసెంధవలవణము గలీపీ గండ 

మాలల-పె లేపనముబేని నిప్పుసగయంకుకొచిన గంకమాలలు హరించు మజియు 

యప్టి నుధుకయును లోడకరరసముతోనూ3 7 వనములు (తౌగిన గండమాలలు వారి 

చ (రసము గంధకము మెలుతు తయ వీనిని సమభొగములుగ చేకయు జేనీ అవువెన్న 

తోమర్దించి గండమాల సె  తేపనిముజేసి సగయందుకౌచిన గండమాలలు హరించు.) 

గండమాలా ఖండనరసము, 

శో కర ర ంసూతంశుద్ధ'మస్య గంధకంత్వర్థము త్తే తమమ్ |! సార్ట్ కర్ష రం 

తా్యమభన్థమృతంకిట్ట (తికర్ష కమ్। వ్యోషాషట్కర్ష తులిళాము 

వార్థ; పై ంధవంన్థ్ఫుతేమ్ కి క7ంచసారత్వచళ్చూర్ష ౦ పల 

గ్రయమితంకి జీత్ | వల(ోయం గుగ్గులోశ్చ శుద్ద దృ న్యనము 

పాహేర | ఏతద్యూక్వా క్యాతు సంమేళ్యసుర భీస వ్పషాద్యో ఇద్: | 

గండమాలాఖండనోయం రసోమాహ్మత్ర యాళ్ళ్మేక | భుకోని 

వోంతి గండాని గండమాలాంచ దారుణామ్ | 

తా, శుద్దిజేసినరసమా 1 కర్షము శుద్ధి జేసిన గంధకము శ్రే కర్ణము తామ 

ఛస్తుయు 1} కర్ష ము మండూరము శి కర్ణ చులు కంక 2 క క్షములు మిరియాలు yA కర్ష 

ములు పిప్పలి 2 కర్ష ములు సైంఫవలవ౫ము శ్రే ఆక్షయు చేవ కౌంచనపు చెక్కచూర్త ఘు 

కి పలములు శుద్ది జేనిన మహిసాశతీ గుగ్షైలము లీ పలములు యిటుల వీవినెల్లి (కమ 

ముగ నేకముజేసిన అవు నేతితోదం చి తి మాషయుల మెత్తు యుంటలుజేని సేవించిన 
ఛయంకరములై న గళగండయు గండమొలలు హూగిం చు 
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గంధ కాది లేపనము, 

న్లో! గంధకంటంకణంసింథధుం కాంచసీనవసాగరమ్ | సౌనర్చలం 

యవతోరం కాచంర క్తంసువర్చికామ్ ! శ్రీతంరక్కంచ పాషా 
ణం మూవపకోత్ధం నియోజయీల్ | శపాలభీజమజ్ఞాంచ న 

మం జంవీర చే వీషీతమ్ | "చ్ సె సై/శ్చిత్వా (పదాతవ్యం వేష్ట్య 

మేరండపతేకై ౩ | ఏవం(త్ర్య గో త్చ్భుట) తేన దధ్యన్నం 

దాపయే త్రతః | గండ మూలాపచీ గం ంధై రహా ర్న ర్యాఖినా 

న్యథా | న 
ఈశా, గంధకము వెలి గారయు సె ంభ *లవణను పసప్రు నవాసాగరము సౌవర్న 

అవణయు యవమారము కొచలవచము నీందూరళు స్యశారము కహగమయు. లక్క 

పాహెణము యెలుక చెవిపట్ట -సేపాళ ఫువిత్తులు వీనిని ప మభాగనులున ఖలములో 

నునిచి యో యావధమును 8 దినములు ఆమయుచపొకుబను బెట్టి కట్టుగ ట్రిన గండ 

మాల అపచి (గంధిపగిలి అందలినోషను నిశ్చయముగ చై ెలువకల్ మ 'ఖేయయు దీని 

యందు పెజటుగన్నము నొసంగవల యము, 

కపాలగండమాల లతుణము, 

శ్లో! ఆయుర్వేబే] కపాలగండమాలాతు హ్యు_త్తమాంగోచ జా 
యతే | వతద్దురుధ సంయుక్తా శ్యేతర_క్ష నమన్విలా | 

తె, శిరమున గండమాలజనిం చి దుర్గంధయు క్షమె చీయుగారుచు. తెల్లగ 

యొజ్జగనుండిన కపాలగండమాలని తెలియవలయు, (ఇని వాగించుటే యింగిలీక 

ముయొక్క_ పొగవుబ్బ నేని రసకర్ఫ్పూర సేవన నేని జేయందగు,) 

న్నీ | రమణతోవాగనరవు గడ్డరనమురు | వెన్నతో ౧హార్చి సేవింప 

వలయు 1! నురువ| జదిలాకు నొగిమేకసాలతో | విశదంబుగాను 

సేఏంపవలయుం ! గడశతో విడి వేళ్ళ వడినూనెతో నండి | 
చేడుకతోను సేవింవవలయు. | బొనంగ వెల్తురు వేళ్ళరన నమును 

నూనెయు ! మిియుబుగూ] ది మెకంగవలయు: ! వొటపుల 

తీగ చేఘ్ళను సరివినెజ్ట 1 గురక గారల వేళ్ళకు 'నూర్చెనూన | 
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మిరియ మునుగల్చ్సి సేవింప ధరణియందుం. |! బలుక పాలపుగం 

డమాలలునడంగు ॥ 

తొ, నొనాసరవుగడ్డ నునూరి పోక ంకముద్దశేనీ వెన్నతో నొకమండలము గాని 

లేక 2 మండల ములు గానిశేవించినను లేక వ।జనీలామను నూరి ముద్ద కేసీ ఊకపాలనో 

శేవించినను కపాలగండమాలలు హరించు. ఈ 2 యాషథయుల శేగిం మనపుడు 

చప్పిడన్న మును నల్ల వరియిగిరి కెము భుజింపవలయు, పిడికెడు లవిడి వేళ్ళను. చిదియ 

గొట్ల సోలెడు నాసగలిపి కాచి (సాక సాయం కౌలయుల నొటాకు! పమౌణయును 

2 మండలములు చేవింపుచు లవిడియాకుకూరి లేపనము సేరయుచుండిన కపాలగం3_ 

మాలలు హరించు, దీనినం౨గు ఛ ప్పిడివంటకయు శు భుజింపవల యు,” వెల్తురు వేళ్ళ 

రసము సావుశేరు నమిరియప్పుచూర్ల ము ] తులము భానె 1 తులముగలివి రేపుమాపు 

సేవవనస్యములు జేయింపుదుంజిన కపాలగండమాల హారించు, నాసికమునంగు మఠ 

టగలిగిన కపొలగండమాల పహాఏించెరని మొ జీంగి నస్యములు వరిం చి చప్పడివంటక 

మునే భుజింపంజేయు చుండవలయు, (చప్పీడి యవన కందిపప్యపొడి కూర నూనె 

నల్ల వరివంటకయు ఆనునని వాటిప్పుల తీ? వేళ్ళు యొజ్ఞళలిజేపవేము పుట్టమోది గారె 

"వేరు వివినిగూరి పావు సేకు రనముదీసీ అందు నౌటాకు సమాణమయు మిరియపుచూన్నము 

గ లిపి అమావాస్య మొవలు మాడమా వా సలవరకు పానము జేయించవలయు, వమ 

నముగాకుండిన విడియిము సనేయవలయు, ఫీరి సేవనానంతగం బెకగూము గడచిన 

వీవప కొజ్టపాలజావను (కౌగించవలయు తేక్కి_న గ్నయులయంకు పావు శేరుర న 

ములో నూనె 1 తులకు మిరియపు మార్చ ము 1 తులముగలిపి (పతిదిన మొసంసచు 

చప్పిడి నాచరించునటులం జేయుచుండిన కపాల*ండమాలలు పారించు, 

(చాతరాసనీకూరలో వుషు పులుసున బిపి వండ అన్నము ఫో౫ంకేర్చి కమి కెడు 

భమీంచినను లేక గోగుకూగను వున పులుసునోడవండి నేవుమాపు కని కెడుచొ 

షన ఛవీంపబ్రుచుండినను లేక రనవుపష్బష వేసినను ₹ంకమాలబం కారిం-చచు 

వీ బోడతరంబును బొన్నగంటియు : బిల్ల | పెనరగ్ట్టారులింపెనగం 

దెచ్చి | నలినమూలంబులు నాలుగు నాలుగు | సేరుల రస 

ముగా చేసియందు | సరిగాఘృతంబును కాగ ఘూ (తంబు 

ను! శెందుసేరులు గూర్చి వ డీ కల్క 1! తేలమోదం మూడు 

జాములు పెట్టి యుక్టోద |! కముల స్నానంబునుగా నొనర్చి! 
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యన్నమును డీయగూరయు నకశుభవంబు | చేసిపథ్యము 

చేసినం జెకుకపాల |! గండమాలలు ధరణి ప్రఖ్యాతముగను ! 

నూనవావళికెల్లను మాకుచుండు | 

గండమాలావుల యందు పథ్యము. 

3 పురాణ ఫఘృతపానంచ జీర్ణలోహిత పఫాలయః | యవా 

ముడ్గాః వటోలంచ ర క్తశ్శిగు కటిల్లకమ్ | వాలిశాకంచ 

వేశా(గం రూశాణిచకటూనిచ | దీపనానిచన ర్వాణిగుగ్దు 
లుశ్చశిలాడతు గళగండే ౫ డమూలా పచి(గంథ్యర్పుడాం 

తే | యథావోషం యథావస్థం పథ్య మేతే త్ప్రకి ర్హితమ్ | 

తా, (పాక నెయ్యి (పాకయొజ్జ బి య్యుపునం టక ము యవలు" పెసలు పొట్ల 

"కాయ యొజ్జ మునక్కాయ కౌకరకౌయ పొన్నగంటికూర వెదురు మొలక రూాకుకర 

(దవ్యమయులు కార ద్రవ్యములు దీపనకర స సషథములు గుగ్గిలము శిలాజత్తు యివి 

గళ గండము గండనూల ఆపచచిగంధథి ఆర్నుడము అనువానియందు దోహెనుగుణ్యముగ 

అవస్థా నుగుణ్యాయుగ పథ్యకరంబులు, 

న్లో! (మతాంత కే] _కుళుశ్తాస్సఘృతం న_క్తుపథ్యంస్యా దండ 
మూలికా || 

తౌ, ఉలవలు నెయ్యి “పేలపిండి గండమాలలయంను పథ్గ్య్యకరంబులు 

గండమాటాములయం దపథ్యము. 

న్లో దుగ్చేకు వికృతీర్యర్యా మాంసంచా నూవనంభవమ్ | 

పీ పూన మయ్ల్డుం మధురం గుర్యభిష్యంది కారిచ ! 

గళగండం గండవమాలా పచీ (గ్రంథ్యర్భుదామయాళ్ | 

చికిత్స న్నగదలకారో యశోర్థీ పరివర్ణ యేత్ | 

శా, పాలు బలము పంచదార మొదలగు చెటుకువలననెన (ద్రవ్యములు 
రం 

చ 

ఆమాపదేశ మూంసము పీండినంటకములు పులుసు తీపిగల పదా ములు జడకర (దవ్వ 

ములు కఫకర| దవయులు యివి గశగండయు గండమాల అపచి |గంఛథి అర్భ్బుదము 

ఆనువానియం వపథ్యక రంబులు, అట్లగటచే వానిని యకమునునో రెడి వై ద్యుడు 

వరి ౦సప౦ జేయవల ము, 
జ్ | 
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కర్ణ శూల లక్షణము, 

[ఆయు ర్వే చే) నమోరణశ్ళో తగతోన్వథాచరళ౯్ సమం 

తతళ్ళూల మతీవక ర్ల యోః | కగోతినో యశ్చ యధాస్వమా 

వృత న్పకర్ణ్శశూలః "కధితోదురా సదః | 

తౌ, కర్షగత వాతము (బకోవించి (సతీలా'మయుగ నంతట సంచరింప్రుచు 

“ఏకః పకుపికోదేప స స్పర్వానేవ [పకోపమేత్ ”” అను న్యాయానుసరణి కఫపి_త్త 

రక్ష్తమయులంజెరచి వానితోడంగూడి తమకమ బలానుగుణ్యముగ “శో మూర్చా 

దాహో జ్వర శ్వాస, క్ష మోథ వము సభా | ఊపదనాః కర్ణశూలే. ఛవం త్యేలే 

మకీషతః॥[%” అను వచనోకోవ (వరుల: నోగూడి కష్ప సాధ్యమైన కూలను గలుగం 

జేయు, ఇదియ కర్గకూలయనంబడు. 

కర్ణ నాద లతు.ఃణము, 

న్లో! కర్ణసోత స్పిలేవాతే శృణోతి వివిధాన్వ్వరాళ్ | 
భేరిమృుదంగ శంఖానాం కర్ల నాదస్స ఉచ్యతే I 

, లౌ, వాతేము చెవిలోనుండి శ క బవాహిని నీరలసమాపంబున కేసటవలన్దేరీ 

మృదంగ శంఖాాదిక శబ్రమువంట పలువీథకులై న శబ్దముల గలుగంజేనీన కర్లవాడ 

మనంబడు, 

బాధిర్య లక్షణము, 

శో! యడాశబ వహంవాయు స్పో్రోత ఆవృత్యతిష్టతి 
aa) © © అ చే 

ప వ్ 7 ( జా || శుద్ధి శేప్పా న్వితోవాపి చాధిర్యం తేశజాయ 

తొ, వాయువు కఫయుతోగలనీగాని కలియక గాని శబ్బవాహీని (సోతస్సుల 

నడ్డగించుటవలన వెవుడు గలుగు, 

కర ర్స కేషడ లక్షణము 

శ్లో! వాయుః పిత్తాదిఖిర్యుకో వేణుఘోసు సమంన్వనమ్ | 

కరోతి కర్ణ యోః శ్వేడం కర ర్స వ్వేడన్ప ఉచ్యతే | 

శా, వాయువు వీతొదులతోడంగలని చెవిలో పీల్లనగోవినంటి శబ్దమును 

గలుగం జేసిన కర్మ తేడ మన౦ బడు, 
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కద్ద[సావ లత అము, 

న్లో శిరోభిఘాయదథ వానిమజ్ఞవాజ్జ లేప్రపాకా దథవావివిదధేః। 

గ్ర వేద్ధి పాయం (శవణోనిలార్షిత స్పకర్షనం్యసావ ఇల్మిప! 
రితి; | 

తా, కిరమునందు 'జబ్బతగులుటవలన గాని తేక నీళ్ళ యందు దుమికి ముఖ) 

గసటవలనాగాని లేక వెనిలోజలించిన విదధి పండియుండాూటవలన గాని వాతీశ 

(బకోపీంచి చెదినలన చీయుగార్సు చుండిన క్ర (సౌవ మనంబడు, 
toa 

కోర్ల కండూ లక్ణము, 

శ్లో! మారుక్క కఫనంయు_క్షః కనే కండూం కరోతిచ ! 

త. కఫయుక్షమెన వాయువు చెవిలో దురవగలుగంజేసిన కర్ణ్మకంది 

వనంబడుం 

కర్ణ గాక లతకు గణము, 

న్లో! ఫితో శ కోపిత శ్లోష్మా జాయ తేగూధ క; | ప 

తా, పీత్తోష్ణముచే కఫమెండి గుబిలిగనై న కర్షగూథ మనం బడంను, 

కర్ల (వనినాహ లక్షణము. 
రాం 

శ్లో! సకర్షగూథో ద్రవతాం యడాగతో విలాయితో ఘా)ణ 
ముఖం[ప్రపద్యతే | తడాసకర్ణ (పతినా హ సంజ్ఞ తో భవే 
ద్వి కార శిరసోర్ల భేదకృత్. | 

తా, శవియందుండు గుబిలి (డవించిగానిలేక శ్నేహా శ్వేదాదులవలన (సః లి 

చిగాని ముక్కు. నోరు ఆనువానివలన వెడలిన (పతీనావా మనంబడు. దీనివల 

ఆర్ధ తలనొప్పీ గలుగు, . 

కృమిక స్ట లకు. అము, 

న్లో యచాతునూవృం త్యథ వాపి జంతవ స్ప ఏ దంత్య పతా 

న్యధవాపిను శీ కాః 1 తద్వ పజన త్వాచ్చ)వణో నిరుధ్య ౭ 

దీషగి నా నః క్చృమికర్ల కోగద | 
యాస్తే ఆ లె 

శా, చెవులలో పురుగులు జనించి వ్యాపం చుటవలన గాని లేక యాగ 

క్ష జ చ ఇల ణి పిల్లల బెట్టుటవలనగాని కర్ణమార్లము నడ్డగింపబడిస కృమికర్మ మనంబగు, 
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పతంగాది కీటక లతుణము, 

జో నష జో ణు జ క బన! వతంగాళ్ళ తపద్యశ్చ కర్ణ క్ర (పోత(ప్రవిశ్యహి | అరతింవ్యాకుల 

త్వంచభృశంకుర్వంతి వేదనామ్ | కర్లోని స్తుభ్య చేతన్యతధా 
నై వుర్పురాయతే | కీశేచరకిరు_క్లీవా నిస్పంచే నుంద 
"వేదనా! 

తా, మిడుత జతి జోరీగ "మొదలగునవి “చెదిలో (బ్రవేశించుటవలన “నెమ్మది 

తేకపండుట (పొణములు వ్యాకులమును 'జెందుట్ట మిక్కలి వేదవగలుగుట చెవిలో 

బొడుచునటంలుండుట గులగులలాడుట పురుగులు సంచరింప్రుచుండిన తీవవేదన 

గలుసట 'సంచరింపక _సపముగనుండిన చేదనతగుట ఆను నీ లతణంబులు పకంగా 
ధి 

దిక్సిములవలన గలుగ, 

కర్ణవదథి లక్షణము. 

న్లో! తతాభిఘాత (ప్రభవ స్తువిదధి ర్భ వేత్తథాతోపు కృతోపరః 

పునః | నర_క్త వీతారుణమ[న మా(నవే త్స)తోదభూమా 
యన దాహ చోవవా[౯ | 

తా. వెవియందు పుడక మొదలగువానిచేేని లేక చెబ్బచేగాని గాయము 

దుసలుటచెనేని వాతాదినోపముల చేనేని వి|దధిజనించిన కర్ల విదృధియనం బడు అది 

పగిలిన వాతాదిదోష్థకమముగ యెజ్బగ లేక పసపువర్శేముగ లేక అరుణవర్లముగ 

ర_క్టము(సవిం చుట పొడిచి నటులుండుట పొగవెడలు నటులుండుట మంట శోష 

౫లుగుట అనునీ లతణంబులుగలుగు, 

కర్ణ పాక లతుణము, 

న్న! కర్ష పాక స్తు పి_బ్దేన శ్లేదవిశ్లోదకృద్భ వేత్ | 
కర్ణ విదధిపాకాద్యా జాయే వాంబుపూరణాత్ ॥ 

తా. పీత్తమువలన గాని లేక కర్ణ విడధి పండుటవలన గాని లేక చెవిలో 

నీళ్ళు బేరుటవలన గాని జాక్ష ౦థ్యము [దవత్వము అనువాని యుక్షముగ కర్షనాక 

లోగము (అనగా కర్ణ వణము) గలుగు, 

పూతికర్ష లవణము, 

న్లో పూయం [నవతివాపూతి సష్టైయః పూతికర్ణ క ః || 
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తా, చెవులయందు దుర్తంధముగ -ఏీము వెడలిన పూతికర్మమనం బడు, 

కర్గశ్ థార్భుదార్శ లతుణము, 

న్లో॥ కర్ణ కోథా ర్చుదా ర్భాంసి జానీయాదు క్త లతుై. | 

తా, కర్గశళోథ కర్గ్లారుడము కర్గార్భస్సు అనువాని లతృణముల పూర్వము 

వలెనే లెలియందగు, 

వాతకర్ణరోగ లత్ణము। 

శ్లో! [చరశే] నదోతిరుక్క_ర్ల మదన్యకోవస్సా) వ_న్తనుళక్చా[శ 
వణం చవాతాత్ | 

తౌ. వాత సంబంధమువలన శెవియందు నాదము మిక్కు.టయమగ పోట్లు 

చెవియందలి గుమిలిశోషించుట తేటగ (సావము చవుడుగలుగు, 

పిత్తకర్షరోగ లతుణము, 

న్లో, కోథస్స రాగోదరణంవిదాహన్సపీతపూతి[నవణం చవి త్తాత్ | 

తా, పి ర్రసంబంభమువలన వెవులువాచి యొ అగనగుట ప'పళులు మంట 

వొకింత పసపుచాయగ దుర్షంధము (సౌవయు అను నీలతీణంబులు గలుగు, 

కఫజకగ రోగ లతుణము. 

న్లో! వై (కుత్యకందూస్థి రశోథ శు క్లాన్ని గ్ధా(సుతి శ్లైవ్మ*భ పేతిరుక్చ 

తా. కఫనంబంధమువలన విపరీతముగ వినుపీంచుట దురద వాపు కఠినమగ 

మండుట తెల్ల బంకగునుండుట [సావము మిక్కు_టముగ పోట్లు అను ఫీలతయణంబులు 
గలుగు, 

నన్ని పాతకర్ల రోగ లత.ణము, 

శ్లో! నర్వాణిరూపాణిచనన్ని పాతా క్పా)వశ్చత శా )ధికదోవవర్ల ః! 

త. సన్నిపారసంబంధమువలన సర్వదోమ లక్షణయు కంబ ఆధికముగ 

మండు దోషవర్ల మైన (సావయు గలుగ, 

ల భ్ 'వేల్చరుక్చ, 
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కర్గ శోథ లతే ఇము 

శ్లో సౌకుమార్యాచ్చిరోత్సృ క్ష. సహాసావి (ప్రవర్గ తే | 
శ్ ర్ నోథధోభ వేత్పాళ్యాం నరుజః పరిపోటవా౯- ॥ 

తా, సుకుమారము'లె న ెవితమ్మలకుట్లి కొంతకాల భఖువరకు వృద్ధిపరచక 

చేశీం చి తదనంతరము క్షి ఘయుగ వృద్ధిపషరచుట కై యన్నించుటవే వానియందు 

క్ పగళ్ళు అనువాని యు కమ నావుజనించు ముదియ కర్గ శోథ మనంబడుం 

పరిపోటక లత్ణము., 

శ్లో! కృష్ణారుణ నిభ_క్పృబ్దన్సవాతా త్పరిపోటికః | 

తౌ. వాతసంబంధమునలన నల్లగ లేక యెబ్బగ కఠినముగనుండు చాపు 

జనించీ పగిలిన పరిపోటక మనంబడు, 

కొద్దో శ్చాత లశ్న్ణము. 

శ్లో గుర్వాభరణ సంయోగా క్యాడనాద్ధ క్షణాదవి | 

శోథ పాళ్ళాంభ వేచ్చాాసో చాహాపాక రుజూన్వితేః | 

రకోవార _కృవీత్తాఫ్యా ముత్పాతస్పగవోమళ। || 

తౌ, చవియందు శారముగల యాభరణముల భరించుటచేచేని అభిఘాత. 

ముచేనేని కేక రుద్దుట చే నేని రక్రపిత్తములు (బకోవించి వెవితన్ముల కుందు నీలము 

లేక యెజుపుగలవాఫును గలుగంజేయు, దానివలన మంట పాకము పోట్లుగలిగిన 

వుశ్చాత వునంబడు, 

కన్ఫన్గుంథక లకుణము., 

వో కర 0 బలాద్యర్లయతః పాళ్యాంవాయుః ప్రపహ్యకీ | 

సకష్థంగృవానై “రు కేకోఫం _నృష్టమ వేదనమ్ | 

ఉన్హుంథక స్పకండూకో వికారః “కఫవాతజః | 

తా, బలాత్మా_రమునలన చెవిరంధమును వృద్ధి జెండిం చుటచే చవియొుక్క. 

తే మెయంగు వాతము (బైక్ కోపించి కఫ ముతోడజేరి కరికమె వుంద వేదన గలవా పఫును 

గలుగంజేని, దానియందుదురడను సదా గలుగంజేయు చుండిన వువ్దుంథక నువం 

బడు, ఇది కఫ వాత జన్యంబు, 
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కర్ణ , దుశఖివర్థ న లతే.ణము, 

తో సంవర్గ్యచూ శే దుర్వి నై కండూ దాహరోబాన్విలిః | 

కోథోగ్గ వతి పాకశ్చ (ఫ్రొవ వోపేేదుః ఖవర్థ నః | 

తా విరుద్దస్థల యనందు చెవితమ్మును కుట్రీ కృద్ధిపజళుటచే దుఠద తాపము 

పోటు పాకము అనువానియు క్షము వాఫును. గలుగండేసీన దుకఖవషే మనంబడు, En 

(లీదోషమయువలన జనించు, 

కర్ణ పరి వేపి లక్షణము, 

తో కఫాసృక్క మినంభూత స్పవిసర్చన్నిత _న్హతః | 

లిషాచ్చ శన్ము_లీంపాలీం పరి లేహిత్య సౌన్హ తః | 

తా, చెవిత మీయందు కఫర క్త (క్రియలవలన వాపుబనిం చి నంతట తిరుగుచు 

కర్మ పుటమునందు వ్యాపించి యందలిమాంసమును భ'క్షీంచిన పరిలేహియనం బడు, 

కర్శగండనూల లవణము, 

శ్లో [మాధవనిదాచే] (శవణాంతర/ణంజాతం (కైమిదుగ్షంధ 

నంయుతమ్ | తచ్చాంతర్థ వం దిష్యామ్ వై హజ్యంలోక మో 

హానమ్ 1 

తౌ, చెవిలో(వణముజనించి | క్రిమిమర్ల ంథయు _క్షంబై -వీము గారు చుండిన కర్ణ 

గండమాలయనం బడు, ఇదిపహారించుట కై లోక మోవాకర మెనయాషధమునువ చిం "చెద, 

న్లో! భావీతం రేవణా*సి సిద్ధ రస ల్ఫీ తాంగు నామకః | 

అర్క. ష్మృతరమైః కశ నిశేప ప్యంకర్ల రోగజిత్ | 

తే, పండుజి ల్లేడాకురనములో శేవణసద్ధునిచే 'జెప్పంబడిన వీశాంకుర స 

మును గలిపి యొకమండలము చెవిలో బోయు-::0డిన అసాధ్యమైన కర్ణ రోగము 

(అనగా చీయుగారుట) హరించు, 

భల్లాత కాది (తలము, 

న్లో [మాధభనవిదాచే] భల్లాతకశిలాతాళం తిలడంమూ[తకుస్టుక 

మ్ | పక్యశైలావ శేషంతు (క్రిమినుర్లంధ శ్భాద్భ వేణ్. | 
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ఆ? జీడివిత్తులు శిలాజిత్తు తాళకము చంగల్వ్యకోము వీనిని సమఫాగము 

ఎగ కల్కు_ముజేనీ-అంభునూ నె నోయమూ(త్రముగలిపీ చిక్క.గ 'తెలనుకాచి చెవిలో 

కోయు చుండిన కృమిదుర్ణంధములతో గూడియుండు కర్లరోగమయు హరించు, 

గ్! తామభస్తృంబ్యుశ వణ రంధ)ములనిడియు 1 సింబఫలనార 

మామింద నెమ్మింబోయ | నిశ్చయంబుగమానుమానితము 

గాను | జిరతరంబై నశావిలోని చీము లెల్ల | 

(గంధకతై లమును గాని గుగ్గిల తె లమునుగాని చెవిలో చేయుచుండిన -చీము 

కారుట మోొనును, చుకర్ల రోగముల యందావషధయలను 2 మానములు చెవిలో 

“లను చుండవలయు,) . 

గీ! హరిదళమువాదిఫలమును నమరఛాగ | మూ(త్రమునమర్ల 

నముచేసి శ్రో(త్రములను నిడియుందన్నూ (త్రమునుబోయనిఖల 
జనుల | చెప్రలయందునుకారెడిచీముమూను I 

శ్ర. నారుప్పునిమ్మవులుసును | నారూఢిగ6 గర్లరంథ)మందునం 

బోయ | న్నే రీతియినచీములు | ఛారుణిలా మానుసుమ్ముతేథ్యం 

బరయక- | 

క॥ "పెన్నేరుగడ్డరనమును! బన్నుగసల్ల ంపురసము'ణాగుగం గోల౯ా। 

5 న్నెల్ల లోనమానును! జెన్నారంగమురికిగట్లు చెవిలో చీముల్ | 

భంగ జేరాడి లము, 

క్లో శృంగ బేరరనంయో[ దం సెంధవం తె లమేవచ! 
౧ © pa చ 

కటుూాప్లంకి ర్త యార్థార్య మేత త్స్యాద్వేదనావహమ్ || 

తా, అల పఫురసములో తేనె సెంధవలవణము తెలావమూనెగలిపి తెలము 
రంగి ర యి rr 

పషించునటులకాఛచి కిం చిచుష్టముగ ఇవిలో నేనిన కర్ణ ళూలహరిం చు, 

లశుపాది న్వరనము, 

ఫ్లో] లగు కార్ల )కశిగూణాం నరుణాయూూలకి న్యచ | 

కదళ్యాస్ప్వరన క్ఫే “స్టో క టూప్టుఃక ర్మ పూర శే! 
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తౌ. లెల్లగడ్డలు అల్లము మునగ స్రలిమిడి వేరు ముల్లంగి అరటి వినిరసమును 

ఆవనూనెలోగలిపి కాచి కించిదయున్షముగ' చెవిలో వేసిన కర్ణళూల హారించు, 

అర్కా_౦కురాది సరసము. 

న్లో అర్కాంకురానన్లుపిష్టా స్ప_తైెలా౯ లవణాన్వితా౯ | 

సన్ని దధ్య్యాత్పుథా కాండే పూరి తేమృత్స్నయాన్ఫ శే | 

పుట పా కేతయాస్విన్నం కీడయీదారసాగమాతీ | 

సుఖోప్టంత ద్రసంక శ్రే (పమీ'పేచ్చూల శాంత యే | 

తా, జిల్లేడుచిపళ్ళను నిమ్మసండ్ల రసముతో నూరి ఆందునూ నె వుప్పు గలికి 

కల్క_ముజేనీ దీనిని తొలచబడిన సచ్చిబాంత జెముడు (మానులోనునిచి దానివై 

మూసి చీలమన్ను లేపనముజేసీ పుటపాకమునందని ఛి పక్వము జేసి రసమును పిండీ 

కొని సుఖోష్టముగ చెవిలోచేసిన కర్భశూల హరించు, 

అర్క_ష్మక్రి రనము. 

న్లో అర్క_స్యవ (తంపరిణామపీత మా జేనలి_ప్పంశిఖయోాగత ప్పమ్! 
వ్యాపీడితె స్యాంబుసుఖోవ్ల మేవక న్లైనిషి_క్త కంపహార శేతిశూలమ్ | 

తా, పిండిన జిశ్రేణామలక నెయ్యిపట్టించి చేసికినంటించుకొని నిప్వృమిద 

వెచ్చ జేసి రసమును బిండికొని సుఖోప్తముగ' చెవిలో వేసిన కన్షకూల వరించు. 

| స్యోనాక (తే "త లము. 

నూ డు శైలంస్ఫోవాకమూ'లైన వ మం దేగ్నా విధినాశృతమ్ | 

హ రేదాళు తిధోపోళ్ధ కర్ణ ళూలం(ప్రపూరణాశ్. || 

తా, దుందిలపుచేరు కల్కములో నూనెగలిపి మందాగ్నెినో సక్వముజేనీ 

వెవిలో చేసిన ('త్రిదోమజ కళ్ణశూల శ్రీ ఘముగ "పారించు, | 

హింగ్యాది వ లము, 
రా 

న్లో! హింగుసై ంధవశుంఠి బి శ స్టిలంసర్ష పనంభవమ్ ! 

విపక్వం" కార 'తేవశ్యం కర్త గ్లళూలం ప్రపూరణాల్ | 

ఆతా, ఇంసవ సె యె ంధవలవణము శొం9 వీనికలణ_ములో తెల్ల నియావమూ వెమ 

గలిపి పకి్యము వేసీ ఇవిలో వేని సీన నిశ్భయముగ కర్గశూల హరించు, 
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నాగరాది పలము, 
ఇ 

న్లో Il నాగర సై ంధవమాగ ధిముస్తాహింగువచాలశువంతిల తె లమ్ | 

అర్క_సుపక్యపలాశర సేన క్ల ర రుజంబధిరం వినిహూంతి ॥ 

శౌ. కొంకి సెంధవలవణయ పిప్పలి తుంగముస్తెలు యింగువ వస వెల్లుల్లి 

గాయలు అనువానికల్క_యులో నువ్వులనూనె పండు జిల్లేడాకురసము మోదుగ 

'సముగలిపి చిక్క_గకాచి చెవిలో వేసిన కర్షగోగము చెవుడు హరించు. 

అవానూార కోలము. 
౧ రం 

శ్లో! అపామార్గతారజలే బత్కృతకల్కేనసాధితంతిలజమ్ | 
అపవారతికర్ణ వాదం వాధిర్యంచాపిపూర ణత:ః | 

శౌ. ఊత్త నేణు షూరోదకము వుల్తేశేణుకల్క మయ వీనిలో నువ్వులనూనె 

లిపి చెవిలో వేనీవ కర వాదము చెవుడు హారించు. 

పీంగాగది లే”ముం 

న్డ్ హింగ్యబ్ల్దదారుమిసిమూల క భన్శృభూర్జత్వ క్రారసింధురు చకో 

ద్భిదశి(గువి శై 62 ! సన్యర్ణికావిడన చాంజననూతులుంగై 

రంభార పై నృమధుసూ క్త మిడంవిపక్వమ్ J ఎజలం[ప్రసిద్ధ మితి 

తచ్చ)వణామయమ్నుంకర్ల (ప్రణాదబథింత్యహరంగరాణామ్ | 

భూ)మ_స్తక (శ్రవణశష్కు_లికాంత రాళళూలాపహం చరక 
సుశుతసూజితంచ l 

ఈ, ఇంగువ తుంగయు సిలు చేవదారు పెద్దసదాప ముల్ల ంగిధ స్మయ భుజ 

తము యనశారము ెంథ నలవణయు సౌవర్పలవణయు ఆట్టుష్పు లేక పజ్జ వుప్పు 

నగ శొంతి పర్షమయనరము విడాలవణము ఈ సురమజాయి మౌదీఫలరసము అరటి 

ము మధునూ క్రయ వీనికల్క_ములో నువ్వులనూనె గలిపి చిక్క_గకాచి చెవిలో 

న కర్ణ రోగము కర్ణ వాదము చెవుడు కనుబొమలు శిరము చెవి చెవితమ్మ వీనియం 

కూల వారించునని చరక సుశ్రుత [గంధములయందు 'జెప్పంబడి మొ, 

ఆ సురనుయన తురకలు సాధారణముగ అంజనము వేనికొ వెడి నల్ల తాయి, 
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శ్ లతే ల ము 

న్లో! [మాధవనిదానే] గవాంమూ( తేణబిల్యాని పీష్ట్యా కై లంవిపా 
చయేత్ | పలంచ సదుద్ధంచ తద్బాధిర్య | పారంపరమ్ | 

తా, బిల్య కాయను ఆవుప ౦చితముతో నూరి అందుదకము మేకపాలు నూని 

గలిపి కౌచి వెదిలోజీనిన చెవుడు హరించు, 

ష్ వకా ప లము, 
ఎవ 2 

న్లో! బృహతః పంచమూలన్య కాండాన్యష్టాందుళానిచ | 
మైమేణా వేస్ట్యనంసిచ్య తె లేవా దీపయ్ త్తతః | 

య కైలం చ్యవతేతేధ్య స్సు స్పుఖోష్టం తేనపూరయేత్ | 

శ్రేయం తద్దిపి కాణె లిం పన చేవ త తనో నథా || 

తా, ఎనిమిదంగుళ ముల (పమాణముగల బృహాత్స ంచమూలముల కట్టగగట్టీ 

దానికీ తెల్ల పక్టుగుడ్డ నుజు ట్లి నూనెలో బాగుగాదడిపి వెలిగించి యందు ప్రవించెడి 

_లేలమును (గహీం బి సుఖోష్ణముగ శెవిలోచేసీనను లేక చెంగల్వకోష్టు "దేవదారు 

అను వానియంు మైప కౌరమే 'తెలమునుదీసి చెవిలో వేసీనను చెవుడు హరించు, 

నిర్లుంజ్యాది లే అము. 

న్లో! నిర్ణుండిజాతీరవిభృ్భంగరసోనరంచా _ కార్చాసశిగుసురసార్ట) 
క కార వేల్యః | వఏహాంర సేతిలభనంనవిప ంసుపక్యం బాభిర్యనా 

“శృ్ళమివేదనపూయము చే | 

"కా, వావిలి జూజియాకు జిల్లేడు గందగలగర వెల్లులి ఆరటి (పత్తి టీకౌయ 

మునగ తులసీ అల్లము శాక్షర అనువానిరస ములో నువ్వులనూ'నెగ లిపి అందో కింఠీ 

నాభినివె చి సీన్థముేని చెవిలో వేసిన చెవుశు కర్లనాడయ (క్రియలు శూల 

వీమశారటి పారిం-మ, 

బీజపూర రసము, 

శ్లో సర్షకా చూర్చసంయు_కృం వీజపూర రనంక్లీ వేత 

కొర్భా[సావ రుజాడాతు పశ _స్తం నా(త్రనంశయః || 
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తౌ, మాదీఫలరసములో సర్ట మూరమును గలిపి వెనిలో వేనీన కర్ణ సావము. 

శూల మొదలగునవి నిస్పంశయముగ పహారించు; 

లో = నము[ద ఖన చూూర్ద ము, 

కా! నము[ద్రఫెన చూర్షంతు న్య స్తం శ్రవణసంశ్రవే! 
సూయ (నావం (వణంనాం [దం పహాంతిధ్యాంతమి వాంశు మూక ॥ 

తా, సము దవునురుగు చూర్షమును, చెవిలో వేసిన సూర్యు డంధకొారమును 

హరింపంజేయు భంగి” చెవియందలి -వీము (వణము బంక వీనిని పహారింపం జేయు, 

న్లో 'నర్జత్వక్పూర్మ సంయుక్త కార్చానీ ఫలజోరనః । 

మధు నంమి(్రితస్పాధు కర్ష(స్రావే (పనన్యతే | 

తా, (ప లీకౌయలరసములో గుగ్జిల ఫుపట్ట చూర్ణ మును తేనినుగలిపీ చెవిలో 

వేసీన కోర్హ[సౌొవయు హరించు. 

నో జం చా్థామపష్మత్రం తరుణంంనవమూాంశం కపిర్ధ కార్పాన ఫల:చి 

మెం ~ ల శ చ సె ర్ధమ్ | ధృత్వాంసం తన్టృధునావియిశ్రంసావ్రాపహంసం 

(పవదంతిత జ్ఞా: | ఏతై శతం నింబగరంజతే లం ననార్ష పం 
యా 

[సావ హరం(పదిప్టమ్ |! 

తా, పండిన నేశేడాకులను పండినమామి డాకులను 'సమభాగములుగ చూర్చ 

ముజేసీ అంగు కేత వెలగకౌాయరసమును (పత్తికాయరసమును తేనినుగలిపి చెవిలో ' 

ఇ వేనసీనను లేక మె దవ్యములతోడ వేప (కానుగ అనువానిని జేర్చి అందు ఆవనూనెను 

గలిపీ చక్కగ కౌచి చెవిలో వేసీనను కర్ణ సౌవము హరించు, 

కర్ణ రోగమునకు రాస్నాది చూర్ణము, 

శ్లో! (రసరశ్నాకశే] రాస్నామృ తై రండసురాహ్వవిశ్వం తుల్యం - 
విదూర్ష్యాధ విమి(థ్యఖా దేత్ | వాతామయోాక ర్ల శిరో 

దీచ నాడ్మీవ్రణీచాపి భగందరీచ | 
37 
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తౌ, సన్న రాస్నము తిప్పతీగ ఆముదపు వేరు 'డేవదారు కం 8 వీని చూర్షకు 

సమభాగములుగ జేర్చి కేవించినవాతనోగము కర్షగోగమ శిరోరోగము చడీ వణ 
భగ గందరము వారి౦ చు, 

వో పకల? య్ నో|! హలిరవిభ _కివ్యోపా నేకీకృత్యపకల్ప యేద్భభ్యా | 

వననాంతర సేన (శవ కేపరిపూర యేను క్యా | 

కర్ణ జలా కానియతంకృమికీటవివీలి కా నథాన్వేవి | 

విపతంతినిర్వి శేషా ః కారండా శ్చావీముండస్థా: | 

తా, చన్నచరక్తగడ్డ సంటగలగర (త్రీకటుకములు వీనిని మూరి బట్టలో! 

చెవిలో యుక్రిగ బిండిన కర్షయులయందలి నల్ల కెల్లి పురుగులు కీటకములు. చీమల 

తలలోని పురుగులు పూడిపడు, 

కర్ణ వి(దధిచికి".” (కముము, 

న్లో విదధాయాశ్చకర్వ-తి విడ్రధ్యు క్తంచికిత్సితమ్ ॥ 
ళా 

తౌ. కర్లవిడధియందు సామౌళ్యవిదధి చికిత్సం జేయవల యు, 

న్లో ఆ[మజంబూ(వవాశాని మధూకన్యవటన్యచ | 
f ఊపు నా, న్ా ల జి జ వళి స్తుమి శిత తై లం పూతికర్ల గదంహా శేతీ | 

తౌ, మామిడి నేశేడు యిప. మణి అనువాని చిగుళ,కల),_ములో తే లము 
బు ౬5 లి లా Can 

గలీవీ కౌచి చెవిలో వేనీన -వీముశారుట హారించు. 

గంధక వె లము, 
డె 

శో చూశ్చేనగంధక నిలారజసీఛ వేనముష్ట నిం క కేనకటు.తే లగ 

లాస్ట్రకంతు । ధత్తూరప(త్రరనతుల్యమిడంవిపక్యం నాడీంజయే 
చ్చిరభ వామసికర్ణ జూ తామ్! 

.. లౌ, గంధకము మణీశిల పసఫు వీనిని 4 యాపాయలయెత్తు చూర్లయు జేనీ 

అందు 82 రూపాయలయొత్తు తెల్లావకూనె లీతి రూపాయలయొత్తు వు మ్మెత్తాకురస 
ముగలీపీ పక్వముజేని శాక లోచేనీన దీర్గ కౌలముగ నుండు కర్ణ వాడీవోగముహరించు, 

ళీ 



భగందరరోగనిదాన లశుణ చికి త్పాదయః, 

న్రబావరీ తలము, 
6... 

జ = » i 
న్లో శతావరీవాజిగంభా పయ మైైరండబీజకై!॥ | 

తె లంవిపక్ళంనశీ.ర ౦ పాలీంనంవర్ల యేత్పుఖమ్ || 
౬. ధి 

తా, పిల్లిపీచర పెన్నేరుగడ్డ ఆముదపువిత్తులు వీనిని "పెరుగుమోది నీరుతో 

నూరి కోల్కు_ముజేనీ అందు నూనె పాలు గలిపికాచి లేపనముజేయుచుండిన విత 

మ్మెలు నుఖముగ వృద్ధిం జెందు. 

జీవనీయ తైలము, 
+ 

క్లో జీవంత్యాచాశగంభార్క_ వాకుచీబీజసై ంధవైో 

హాలినీసుర సాభ్యాం చ గోధాకంకవ సాన్వితమ్ | 

ఇ లంవిపక్కమభ వంగా దున్న ధంనాశ యేద్ధు)వమ్ || 

తా, పాలహర పె న్నేరుగడ్డ జిల్లేడుపాలు భావం చీవిత్తులు సెంధవల వణయు 

చన్నచర్లగడ్డ తులసీ వుడుము గద్ద అనువాని కొవ్వుల చేకముచేని తెలములోగళ పీ 

“కాచి అభ్యంజన ము జేనిన ఉన్న ంభకము నీ ధుయఘుగ హరిం దు. 

కర్ణ రోగమునందు పథ్యము 

న్లో [మూధవనిడా నే] గోధూవూశ్యాలయోముగద్రా యవాశ్సావి 

ఘృతంతథా 1 లోవోమయూరోనారిణ_స్తి త్తిరర్వనకుక్కు టః। 
పటోలంశి "వా ర్లాకం సునిషణ్ఞంకటిల్ల కమ్ | రసాయనాని 

సర్వాణి బహ చర్యమభాషణమ్ | ఉపయు _క్రంయథావోప 

మిదం అమయీపి+తమ్ ॥ - 

తా, గోధుమలు వరిబియ్యయు వెసలు యనలు నెయ్యి లోపుకపిట్ట మలి 

జింక తిల్తిరిసత్సీ ఆడవికోడి సొట్టకౌయ మునగ వంకాయ శెంచలిహర. కాకగ 
"కయ సర్వరసాయనములు (బహ్ముచగ్వవా మాటలాడకుండుట యివి. కగ్గయునంబు 

దోపానుగుణ్యయగ పథ్యకరంబులు, | 

కర్ణరోగమునం దపథ్యము, 

శ్లో దంతే కాస్టుంకిర సొ ఎని Ch వ్యాయా మం శ్లేష లంగరు 

కందూయశంతు హౌరంచ కర్క_గోగ పరిత్య జేక్ [1 



964 బనవరాజీయే - వకవింశ ప్రకరణే 

శా, దంత కొష్టుము శిరస్సా ష్యైనము సంశారము కఫక రాన్నము జడాన్న 

గోకుట మంచు వీనిని కర్లరోగముగల వారు వర్చింపవలయు, 

ముఖరోగనిదాన ము, 

ళ్ 
శే 

న ఓష్ట రోగ నం(పొ క్తి 

న్లో! (ఆయు ర్వేదే] ఆసూపవిశితక్రీర దధిమాహాదిసేవనాత్ | 
ముఖమ ధ్యేగ దాన్మ_ర్యుః (క్రుహ్టైావోపా:కఫో_లత్త తరాః ॥ 

తా. జలచరజంతుమాంసయు పొలు పెజుగు నుద్దులు మొదలగు పదార్థ మ 

లను మిస్క_టమఘుగ సేవించుటచే కఫ సధానమ% వా కౌదెవోషయు ఏ (బకో Ro 
సోటీయం ను రోగముల గలుగం జేయు, 

ముఖనోేగ సంఖ్య, 

అర | అప ఆ 
న్లో దం లేప్వష్టావోష్ట యోశ్చ మూ చేషునశపంచచ | 

నవ తాలునిజిహ్మ మాం పంచన _ప్రదశామయ్యయోః | 

కంశేత్రయస్యర్యసరా ఏకషసష్టిశ్చతుఃపరా || 

తా, దంతరోగములు రి పెనపిగోగములు రి దంతమూలథోగములు 15 లో 

జాడ రోగములు 9 నాలుకరోగములు 5 కంశరో౫ములు 17 'సర్యసరరోగములు 

శీ యిటుల ముఖవోగములు 65 విధంబులు. 

వాతిగోష్టరోగ లక్షణము, 

న్లో కర్క_ సౌపరుపూ స్థ హంన్నే కృష్ణాతీ(వ్రరుజానితౌ | 

దాల్యేతేవరిపాళ్యు కే ఓష్టామారుతకోపతః | 

తా, పెదవి గరగరలాడుట కఠిననుగ జడముగ నల్లిగనుండుట తీ వమైన 

కీతో గూడియుండుట పగలుట వర్మను వీట యా లక్షణములుగలదడి వాతి 

కౌష్టరోగమని "ఆలియవల యును, 

“ఇ తికావరోగ లతుణము. 
QD గా 

నో చీము తేవిణికా థి జ నిన్భముంకతః 1 | 

సనడదాహాపాకకిటికో 

ను నరు 

పీశాభా 'సౌాచవ్ శత | 
అవన 
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తా, పెదవుల యందంతట చిడుముజు లేచి నొచ్చుట పెదవ్రులుమండుట పాక 

మును జెందుట కురుపులు పసపువర్ణ ముగనుండుట యీ లక్నణాయులుగలది యు ల్రికోస్ట 

రోగమని తెలియవలయు , 

శష్టాకాష్టరోగ లక్షణము, 
య © 
Qe 

శో॥ నవర్తాభిస్తుచీయే తే పిటికాభిర వేదనా | 
అహం భవత స్తుకఫాదోఘై పిచ్చలౌ0తలాగురూ | 

తా, పెదవిచర్థుముతో నమౌనవర్ష ముగల టై చిడుములతో వ్యా ఫ్రం 

యుండుట నొ కింత నొ చ్చు([ జాగ టగ నై చల్లగ జడముగ నుండుట యీ లక్షణములు 

గలది కఫజ్స్థరోగమని తెలియవలయు, 

సాన్ని పాత కౌష్టురోగ లవణము, 

న్లో! సనకృత్కృష్ణానకృత్సీతో నకృ చ్భ్య్వేతోతగ్రై వచ | 

సన్ని పా తేనవిక్లేయా వసే సేతపిటి కాన్విలే || 
ళా 

తా. "పెదవులాకెనొకపుడు నల్లగ మజటియొకపుడు పనసపుగ వేరొక పుడు 

తెల్లగ నుండుట "పెక్కు చిడుములతో వ్యా ఫ్రంబై యుండుట యీాలత్నేణములుగలది 

సన్నిపాత కౌష్ట్రరోగమని 'తెలియవల యు, 

ర _క్రజౌష్టరోగ లత ణము! 

శో ఖర్జూరీ ఫలవర్లాభిః విటికాల్సర్ని దత | 

రకోవ నృ హ్రైరుధిరం (నవతళ్శో ,ణిత (పభా 
అలానే 

తె, 

ర జ్హముగారుట సెడవి ర క్ష్తమువలె "నెజ్లిగనుండుట యీ లతణములుగలపి రక్ష 

జు “స్టరోగమని తెలియవలయు, 

మాంస వ్ “ద్ద నోీగ లతణము, 

“పెదవిమె ఖర్జూడప్పకౌయతోసమానమైన వర్లముగలకురు పులు జనించి 

న్లో మూంసకుష్టాగుుస్టూలా మాంసనవి
ండపదొద్ద లౌ | 

జంతవశ్చా (త మూరృుంలి నరసో([ఛభయతోముఖూల్ | 



966 బనవరాజీయీ - ఏకవింశ ప్రకరకే 

తౌ, పెదవులు జడముగ స్తూలముగు మొంసపిండమువలె నుబ్బుగనుండుట 
ఇ 

రెండు పెదవులయందు తప్ప తక్కనెపెదవులయందు ఫ్లరుగలుజనించుట యీ లక్ష్ 

అణఅములుగలది మొౌంసజెస్టనోగమని తెలియవలయు, ' 

మేదజె రోగ లత *ఇము. 

శో నర్చిర్దండ (పతీ ౩-౭" మేడ సాకండుతాగుచూ | 

న్వ చృంస్సటెక నం కాళ మా[సావం(ననవతో భృశమ్ | 

తయోార్య)ణ క్ సంరో హేన్నృ దుత్వంచనగ చృతి | 

తా. పెదవి సేరినశేతీవలె తెల్లగ దురదతోగూడినదిగ జడముగనుండుట 

పకవియంకు సృట్కమువ లె స్పచ్చముగ నుండుట (సావం బధికముగగలుపటీ పెద 

విపెగలిగిన (వణమాంసఫూరితేయు గాకుండుట కఠికముగనుండుట యీ లక్షణములు 

గలది మేదజ్ "స్ట్రరోగమని తెలియవల యు, 

అభి ఘాత జెష్టరోగలవ,ణము. 

శో ఓపైవర్యవనీశ్వే తే దీ ర్యే తెచాభి ఘూతత; | 

(గంధితౌ చత డాస్యాతాం కోండూన్లేదనమన్సితౌ | 

తౌ, పెదవిచుట్టు చీఖుట పోట్లు గంట్లుగలుగుట దురదగలిగి బంకగనుర 

డుట.యీ లక్కణములుగలది అభిఘాత జె స్ట్రవోగమని 'తెలియవలయం, 

దంతమూలగత రోగమును. 

రీతాద లత్ణము. 

శో శోణీతందంత వే ఫ్రేభ్యో యన్యాక స్మా త్ప్రవర్తతే 

దుర్గంధీనినకృ హాని (పశ్తేదీనిమృదూనిచ ॥ 
దంతేమాంసానిశీర్యం తే పచంతీచపరన్పరమ్ | 

శీతాదోనామస వ్యాధిః క ఫకోణితనంభవః | 

తా, దంతములనుండి యక స్యాత్తుగ ర క్షనము వెడలుట దంతముల యొక్క. 

మాంసము దుర్గంధ మైన నల్ల నై లేడిని మృదువై వీడుట వొకదంతముయొక్క “పేమాంస 

ముపండిన మటీయొక దాని మాంచమును పండించుట యీ లకీణయులుగలది శీతాద 

మను దంతెగోగమని తెలియవలయు, ఇని క ఫర క్షయవలన గలుగు, ' 
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దంతవుప్వట లశ్షణము. 

న్లో! దంతయో స్స స్తిషు వాయస్య శయభథున్దాయ తేమహ౯ | 

దంతపుప్పుటకోనాను నవ్యాధిఃక ఫర కృజః | 

తా, 2 లేక 8 దంతమాలములయందు గొప్పగ వాఫుజనిం చిన దంత పుప్పుట 
మని తెలియవలయు, ఇది కఫర క్తమువలన జనించు, 

దంత వేష్టన లకు ణము, 

[(పవంతిపూయంరుధికం చలాదంతా భవంతివ |! 

దంత వేష్టన్నవిజ్ఞేయో దుష్టశోణితసం భవః | 
| 
తా, రక్తము దుష్ట ంబగుటచే దంఠకములవలన  -వీము గారుచు కదలుచుండిన 

నంత వేష్టవమని తెలియవలయు, 

సౌవీర లక్షణము, 

న్లో! శ్వయభుర్షంతమూ'లేషు రుజావాక౯ాకఫర _క్షజః | 
లాలాసావీనవి శ్రేయ స్పౌవినోనామనామతః | 

తౌ, కఫరక్తమువలన దంతమూాలములయందు వాఫుజనించి నొప్పిగ లిగి 

కొల్లు గారుచుండిన పౌపిరమని 'తెలియవల యు, 

మహాసౌవీర లక్షణము, 

న్లో॥ దంతాశ్చలంతి వే స్టేభ్య స్తాలుచాప్యవదీర్య తే | 

యస్మిన్సర్వతో వ్యాధి రహాసౌపరసంజ్ఞి క్ర 

శా. (తివోషయువలన దంతమాలములు కదలుట లోేడౌాడపగలుట యా 

కణయులుగలది మహాఫౌషిరమని తెలియువలయు. 

పరిదర లత్షుణము. 

శ్లో! దంతనూంనానిశీర్యం తే యస్మి౯ాస్టవతిచాప్యనృక్ | 
సిత్తానృక్క_ ఫజో వ్యాధి నేయః పరిదరోహినః ॥ 

ఖ్ 
తా, దంతమాంసమునీడి యుమినీన ర క్తముపడిన పరిదరమని తెలియనలయు 

= త్తరక్త కఫములవలన గలుగు, 
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ఉపకుశ లతముణము, 

| వేశ్లే ప్రషుదా ాః సాకశ్చ తా ధఫాందం తాక్చేలంతి చ | 

ఆవాక్యు తాః 8(ప్మసవంతి నోణశితంయమంద వేదనా? | 

ఆధా యంతే(సుతే తేర క్స్ ముఖేపూతిశ్చజూయ తే | 

యస్మిన్ను పకుకోనాను పి పి త్తేర రకృకృతోొగదః || 

తా, .దంతమయమాలముల వా(శ్షయిం చియుండు మాంసమునంబు తౌపముజనిం+ 

జండుటవలన దంతములు కడలుట ముఖరమునువం చిన నొక్ంత వేదనగలిగి గక్షమ 

పడుట రక్త “ యుపడినపినవప మాంసముపండి మకలజ్ *ర్కు_ట నోటియందు దుర్గ ౦ధము! 

వడలుట పీ త్త రక్త కృతవి కెౌర యు _క్ల్షంబి యుండుట యీ లక్షణమలుగల! 

వుపకుళమని తెలియవల యు, 

వె ఇదె దర్భ లశ్న్ణము, 

క్లో॥ ము స్లేషుదంతమూ లేషునం రంభోజాయ తేమహా౯ా | 
భవంత్రీచపలాదంతా స్పవై దగ్శోఖిఘాతజః || 

శౌ, దంతము న్యాకోయించియుండు మాంసమును దృఢముగ తోముట] 

నధికముగ చాఫుగలిగి దంకేములు గదలు చుండిశక వె వర్భ్శనుని తెలియవలయు, ఇ! 

యభిఘాకయువలన గలుగు, 

ఖస్లి వర్ణన లక్షణము. 

A 'మారు తేనాధికోదంతో జాయ కెతీ(వ వేదనః 

ఇల్లీ వర్గ నసంజ్ఞోవె జా తేరుక క్ప(ప్రశామ్యుతి ॥ 

తా, వారసంబంగమువలన ప పంటి “పి సుణటియొక పల్గుజనించుట అది గలుగ 

నపుడు మిక్కు_టయుగ పోటుగలుగుట పెరిగిన వేనన శమించుట యీ లత్న్షణయల 
న. 

గలది ఖల్లీ వర్భ మని తెలియవల యు, 
+ 

కరాళ లవణము, 

న్లో! శనై నైళ్ళనై ః(పకురుతే వాయుర్షంతనమా (శ్రితః | 
క రాళాన్వికటాన్షం తా నర ఫోన చసిధ్యతి || 

తా, వాతము దంతమూలముల నాాశయిం చి మెల్ల మెల్లగ దంతముల వంకరగి 

జేయుచుండిన కరాళమని తెలియవలయు, ఇది యసాభ్యంబు, 
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అధథిమాంసనక అక్ ణము, 

శ్లో! హానవ్యేపశ్సి మేదంతే మహంకోథో మహారుజః | 
లాల్యాసావీకఫకృతో విజ్లే యోహ్యధథిమాంసకః | 

తా, చదొడనొనలో పంటిమాలమునందు లావుగ చాఫుజనించి కడుపోట్లును 

గలుగం జేయుచు. మిక్కు_టమయుగ బొల్లుగార్భుచుండిన అధిదోంచకమని తెలియ 

వలయు, ఇది కఫమువలన జనించు, 

నాడీ(వణ లతుణము, 

న్లో! దంతమూలగ తానా డ్యాః పంచజేయా యభేరితాః | 
ర్స 

తా, నాడ్మీవణము వాత పి_్స కఫ సన్నిపాత ఆగంతుక " భేదములవలన రీ 
విధంబులని జెప్పంబడియె, అవీ దంతమాలములయందు జనించు, (మణి యు విది 

వరకు శెహంబడివ ]1 విధములైన దంతలశ్ణంబలును ర్ విధములైన నాడీదంత 
ఎ 

లతణంబులునుజేరి 16 విభంబులగు. ఐనను కదాళమనునది సుకు తాచార్యుని మత 

మునం దధిక ంబగుటచే దాని లత్నీణమును నిచట నుదపహారింపం బడియొ, 

ద ౦ తే రో గ ము లు, 

దాళన లత.ణము, 

తో దీర్వమా శేమ్వి వరుజాయ నద్యం తేషు జాయతే | 

దాలనో నామనవ్యాధి స్పదాగతి నిమి త్తజః | 

తా, దంతేయు పగల గొట్ల్టబడివటుల ర్స్కగలిగసి న చదాలన మనంబడు, ఇవి 

వాతమువలన జనించు, 

' కృమిదంత లశుణము, 

న్లో॥ కృష్ణ చ్చి.ద శ్చల[స్రాప్ నసంరంభో మహారుజః | 

అనిపి త రుబోవాతా త్పజ్లేయ; కృమిదంతేకః ॥ 
లాలో న్ 

తా, వాతసంబంభమువలన దంతీములయందు నల్ల ని ఛిద్రములుగలిగి కదలుచు 

(సావమును జేయించుచు వాపు మిక్కు_టముగ పోటు నిప్కూూరణముగ నొవ్పీగ లిగ్న 

క మిదంతమనంబడు. (దీనియంకునల నిధి దయలు | కములు దువర కమువలనగలుగు ( లి య య రి తి 
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భంజనక్ లక్షణము. 

| 

కఫవాతకృతో వ్యాధి న్పభంజనకనంజ్ఞతః | 

న్లో॥ వ[క్ర6ంవ[కం “ల ఎల గంత భంగశ్చజాయ తే || 

శా. నోరు వంకరగనై దంతములు వీడిన భంజనక మనంబడు, ఇది కఫ 

వాత (పకోపమువలన జనించు, 

దంతహా ర లతయవ,.ణము, 

శ్లో! శీతయాతయ. (పవాకాన్లు న్పర్శావామ నహిద్విజూః | 

వీ తేమారుత కోజేన దంతహర్ష సృవామతః |] 

తౌ. శీతీలము రూతు పులుసుగల సదార్ధస స్పర్శవలన గాలితగులుటవలన 

సహిం చుట కళ క్య్యంబుగ నుండిన దంకహార్ష మనం*డు, ఇది పీ _ల్రవాత (పకోపము 

వలన జనించు. (మణియు నిది వాతజన్యం చై యుండినను వ్యాధిస్వఫావమువలన 

నుష్పమును నగా సహించుట కశక్యంబై యుండు.) 

దంతశర్యర లక్షణము, 

శ్లో॥ మలోద-త గతోయ స్తు పి తమారుత న్లోవితః ॥ 

శర్మ "రేవ ఖరస్పర్శ్భా సాక్టేయా 'దంతశర్క_రా 1 

.తా, డంతేగతమలము పిత్త వాతములవలన శోపి చుటచే నిస్తుకవ లెగరగర 

లాడుచుండిన దంతిశర్క_ర యనంబడు, 

కవాలికా లతుణము,. 

వ్లో॥ కపాలేమ్వివ దీళర్టము దంతానాం సైవశర్కనా | 
౧ a] డి 

కపాలిశేతి సాళక్టేయా నచాదంత వినాశినీ | 
క 

తౌ. _పెజెప్పంబడిన డంతేశర్క_ర (దంతమలము) చిల్ల పెంకులన'లె పగిలిన 

దంతశర్క_ర యనంబడు ఇది యొల పుడు దంతముల నశింపంజేయుచుండు, 

వ్య్యావదంత అతుణము, 

న్లో। యోనృజ్ళ్య్యకేణ పి వ త్త్న దగ్ధ్య్వోదంత _స్ట రేేమోః | 

శ్యానతాం సీలతాంవాపి గతన లా ఫ్రవదంతకః || 



భగందరరోగనిదాన లతేణ చికి త్సాదయ;, రి]. 

తా, రక్తయుక్తపీ _త్రమువలన దంతమలయండంతట కాలినట్లు నల్లగ గాని 

లేక సీలముగ గాని యుండిన శ్యావదంత మనంబడు, 

హనుమోత లతణము, 

వో! వాతేనత సే ర్భావైస్తు హనునంధి రినంహాతః | 
పహానుమోతు. ఇకిక్ఞేయో వ్యాధిరర్దిత లక్ణళ | 

తా, వాతనంబంధమువలన అభఫిఘా తాదులవలన చెక్కి టినంధులు వీడిన 

వానుమోక్న మనంబడు. ఇది ఆర్తితలక్షణయు కృంబై యుండు, 

జి హ్వగత రోగములు, 

| వాతజ లతణము, 

శో జిహ్యోని లేన స్ఫుటితా (కసుప్తాభ వేచ్చ శాకచ్చ'దన(పకాళా! 

తా, నాలుకపగిలి మొద్దుపారి (అనగా రసజ్ఞాన విహీనం ల ) మిట్రభూముల 

యందు జనించు. వృతములమయొక్క_ యాకువలె గరగరలాడుచుండిన వాత జిపీ(క 

మని తెలియళఆయు, 

వీ తజ లతుణము, 
భానో 

శ్లో! విత్తేన పీతా పరిదళ్య్వాలేచ దీచ్చన్సర శై రపికంటనై శ్చ |! 

తౌ, నాలుక పసఫపువర్ష్మముగల టై దాహయు.క్తం బె పొడవై యొజ్దగనుండు 

ముండ్లతో వ్యాప్తం బె యుండిన పీ_త్త జిహ్వూకమని తెలినువలయు, 

కఫజ లక్షణము, 

చ _ శ్లోక క ఫేనగుర్వీబహుళాచి తాచమాంసోచ ఛ్రమెశ్చాల్డులిక నకాలై॥ 

తా, నాలుక జడముగ బూరుగ్మము౦డ్ల నంటి మాంసము మొలకలచే కడు 

వ్యా _ప్పంబుగ నుండిన కభజిహొకనుని తెలిశువలయు, 

ఆఅలాన లవణము, 

| జఫ అ అంట తో జిహ్యోత లే యక్సగయథుః (ప్రగాఢస్పో లాననంజ్ఞః కఫర 

_క్తమూూర్తిః | జిహోంనతు_స్తంభ యతిపవృస్ణో మూలేఖి 
హ్వోభ, శ మేలి పాకన్ || 
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తా. కఫ రక్తములవలన నాలుకయందు భయంకరమెన వాపుగలిగిన ఆల 

వకమనంబడు, ఇది వృద్ధి జెందిన నాలుకయందు స్తంభనమును నాలుకయొక్క 

మూలమునంకు మిక్కు..టముగ పాకమును గలుగంజేయు, (ఇది అసాధ్యంబు, ) 

ఉపజిహ్విక లవణము, 

[ హో ప న ప న సా క్తి పు న్లో జి 0౮రూప శృషయథు స్పృజి శ్వ మున్నమ్య జూతః కఫ 

ర_కృమూక్తిః | లాలాకరః కండు యుతేన్సచోోవ స్పాతూప 

జిసశీ క థిలాభిపుగ్భిః | 

తౌ, కఫర క్తమువలన నాలుకకొనవ లె వాపుజనించి సొడవై మిక్క్కు_టము౫' 

జొల్లు గార్బ్చుచు దురద మంటతోడం గూడి యుండిన యుప జిహ్వికి మనంబడు, 

తాలుగతరోగ ములు, 

కంఠనుండి లమణము. 

ష్ట ( స ౧౦ 1] న ద న నేప్మానృ గ్భ్యాం 'తాలుమూలా త్ప్రనృద్ధా దీర కోనో 

థ్ట్రైతేన _స్తిప కాళ; | త్సస్తా "కాన శ్యాన క్రేం వదంతి 

వ్యాథిం టె ద్యాః కంఠ భుండీతి నామ్నా || 

తా, కఫరక్రములవలన లోేదెొొడవమూలమున నుబ్బిన వస్ప్వలె దీర్హ మేన 

_ వాపుగలిగి దప్పి డ దు వుబ్బ'నమును ౫లిగియుం.కిన కొంఠశుండి యనంబగు, "కంఠ 

శుండి డియన ఆ కందెన వాలుక బడుట) 

తుండిశేరి లవణము, 

శ్లో నజ చూ్యూస్తోదదాహ (పపాకీ (సాగుక్తా ఫ్యాం నుండి శేరీ 

మతాతు | 

తౌ, కళ్ళర క్షమవలన కూల బె పోట్లు జాహము.- పొకముమొనలగవాని యుక్త 

ముగ వాపుగలిగి యవవి పత్తి కెంయ యాకౌరయుగ లడిగ నుండిన తుండశికి నూనం ఒడు, 

అ(ధ్రువ లతేణము. 

& కోధ స్ట నద లోహితసాలుచేశే రక్వాక్టేయ స్పో(థువో ను 

దర్ప! 

తా, లోదెడయందు ర్యివికౌరయుచే జవముగ యెజ్జగ నుండు వాఫుజనిం చి 

పోట్ల తోడం గూ గయ గలిగిన ఇ ధ్రువ సునం ఎడు, 



భ గందర్శరో గనిదాన లతుణ చికి త్సాదయః, 978 

క చృవ లవణము, 

ప్పృణాల్ | 

తా, కఫదోషమువలన _.తౌ చేట్విపువలె నుబ్బుగ వేదనాయు_క్షముగ నుండు 

వాపు సావకెౌశముగ' జనించిన కచ్చప వునంబడు, 

అర్బుద లక్షణము, 

నో పదాా కారం తాలుమ ధ్వేతు నోథం విద్యా (ద్రకా దర్చుదం 

(పో కృలింగమ్ | 

తా, లోదాడ మధ్యమున ర క్షదోమమువలన దామర మిజ్చెవలెవాపు జనించి 

అర్బుద నిదానో క్ష రకార్సుద లక్షణయు క్రి ంబై యుండిన అర్భుద మనంబడు, 

మూంననంఘాత లక్షణము, 

నస దుష్టంమూంనం సిరఘుజం తాలుమధే కఫా చర్చానం మాంన 

సంసూతమా హా; ॥ 

తా, లో దెడమభ్యమున క ఫదోషమువలన చూంసము ధుష్ట్రంచై యుచ్చి 

“ "వేదనా రహితం చై యుండిన మాంస గంఘాతమనంబడు, 

తాలుపుప్యట లక్షణము, 

\ త న్ మ కో శ్లో సీరు స్చాయా కోలమా 8 కఫాత్స్యా న్నే నోయుకా త్పు 
పుట సాలు బేసే || 

"శా, మేదోయు క్ష కఫముచే లోదొడయంచు వేదనారహితం బె న్గీరమె 

“రేసబండు (పమాణముగలదై యుండు నా పుజనిం చిన తాబుపుస్వృట మన౦ బడు, 

తాలుశోవ లవణము, 

_ ఆవలి న "తా J నో శోపోత్యర్థందీర్య తేచావి ఆ లు ళ్ ఏన ఎ (గస్తాలుక్ పోనిలాశ్చ 

తా, వాతమువలన లోదౌడ మిక్కు_టముగ చెండి పగిలి భయంకరమైన 

శ్వాసము వడలు చుండిన తాలుచోష మనంబడు, 
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తాలుపాక , లతణము, 

న్టో| పిత్తంకుర్యా 'త్నాక మత్యర్థ ఘోరం తాలు స్యేవం తాలు 

పాకం వదంతి ॥ 

తా. పి_ర్హపకోసముచే లోదాడ కడుభయంకగముగ పండిన తాలుపాక 
మనంబడు, | 

కంఠరగతరనో గ ములు 

రోహి ణే లతణము, ~ 

వో! గ లేనిలఃవీ త కపౌచమూర్చితౌ (ప్రదూష్యమాంనంచ తై 
౧ — (లీ a 

ur రి అ 0 అరు వకోణితిమ్ | గళోపనంగొ ధకరై సభాం కురై ర్నిప ౧త్య 

సూన్యా థరయం పింకోహింణీ | 

తౌ, కంఠముధ్యయున వాత పిత్త కఫములు (వకోపీంచి మౌంసరక్తములం 

శెరచి కఠ ముగడ్డగిం చెడి యంకురముల ౫లుగండేసీన రోహిణీయనంబడు. ఇది 

'పాణమల హరింపం జేయు, 

వ. 
వాతజరోహిణే లవణము. 

నో॥ జిస్వ్యోనమఎఆా ద్భ శే వేదనా స్తు మూంఫహాంకురాః కంఠ ని 
లం ఇ —౨ | | 

రోదనాయా | సారోహీణీవాత కృతా (పదిష్టా వాతాత్తుకో. 

ప్మదవగాఢయుక్తా ॥ 

లౌ, నాలుకయంనంతట కడు వేద నాయు క మెన మాంసము ములకలూ 

జనించి కంచము వకగించుటవలన కంస సంనాదిక వాళ ప్మదన యు కంచెయుం 
Gs నా. వాలి. 4 

డిన వాతజరోహిణి యనంబదు. 

వీ తరోహిణీ లవణము. 

న్లో! త పోద్లమాతీ [పవి డాహాపాకా తీనజ[రావి త్త నిమిత్తజాతా॥ 
య 

SE లం ఆ న్ జర ఖో టు సడ. గ్ తా, క్నీఘయుగ జనించి దాహయుక్షంబె శీఫఘుమునగ పండుటవలన ౫వ 

జ్వరయు క్షం బై యుండిన గోహీణియానంబశు, 
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కిపజరోహీంణీ లత ణము 

శ్లో! (స్రోతోనిరోధిన్యవిమందపాశకా స్థిరాంకురా మూక ఫసంభ వాసా! 

తౌ, క ౦ఠమొర్లము నడ్డ గించి చిరకెౌలముమోచ పండునదియె కఠిన మెన 

మొలకలుగలడై యుండిన కఫజోహిణియని తెలియవల యు, 

(తిదోపజరోహిణే లతుణము, 

న్లో గంభీర పాకిన్యసివార్యపీర్యా త్రిదోపలింగా (తితయోత్ధి తానా! 

తా, గంఫీరపాకము (అనగా లోనౌవీము గలదై కు షధోపచారముల 

కగక్యంై వ పూర్వోక్త (త్రిదోష లతీణయు కంచై యుండునది | తిదోషజ రోహిణి 

యనంబడు (ఇది తేక్షణయున | సొణముల పహారింపం జేయు.) ల 

ర_కజరోహిణే లతు.ణము, 

~»9 జ «<< రొ టో క దో. 

_శ్లోః స్ఫోమైళ్చి తావి త్రనమానలింగా సాధ్యా |పదిష్టారుధిరాత్మ శాతు! 

తా, బొబ్బలవలన వ్యాప్తం పీత్త గోపి లకేణయు కృం బె యుండిన 

ర_క్షజరోహిణియని తెలియవలయు, ఇది సాధ్యము, 

కంఠ శొలూక లక్షణము, 

శు ఇ ౯ చ . 

న్లో కోలాస్టిమా(తఃక ఫసంభవో యో(గంధిర్ల భేకంటకళూకభూతః | 

ఖర స్థిర ళ్ళ స్ర్రని పాత బాధ్య స్తంక 5 శాలూక మతి (బువంతి! 

తౌ, కంఠమున కఫమువలన "విత్తు (పమౌణముగల (గంధిజనించీ 

ముండ్లు జలశకూ-కములు వీనివలె చేవనను గలుగంజేయు మ గరగర కఠినముగనుండిన 

కంఠశాలూక మనంబడు, ఇది శ్ర సాధ్యంబు, 

అతిజిహ్వూ. లక్షణము, 

న్లో! జిహ్వ గరూప శృ్వయథుంకఫాత్తు జివో పరిస దపిర క్ష. 

యుక్తాత్ | శ్రేయోధి జిహ్వూః ఖలురోగ వప. వివర్ణ యే దా 

గత పొకమేనమ్ |! 

డె, ర_క్షయు క్షకఫముచే నాలుకక్తుపెన బా పుజనిం చి నాఖకకొ నవలె నుం 

డిన ఆధిపీవ్యాక మనంబడు, ఇది పండిన నసాధభ్యంబు, 
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వలయ లక్ష ణము. 

శ్లో! బలానవవా యతమున్నతంచ (గంథింకరోత న్నగతిం నివా 
ఇల్ శో | ఇ ర్య! తంసర్వ భై వా (వతివార్యవిర్యం వినర్ణనియం వలయం 

నదంతె | 

శా, కఫముచే పొడవుగ నుబ్నుగ నుండు,గంధి జనించి చొనివలన అన్నము ) U వ 
లోన దిగక సనోంపచారముల కనగ_ం చె యుండిన వల యమని యు (గంధాంతర 

మున ఘటసర్పనునియు కెప్పం డు, ఇది యసాిగ్యయు. 

బాన లతుణము. 

నో శత్తుకో “సం సనా వేసా భా ~ - శొ॥ ౫శతుకొభం కురుతః (పన్ఫన్గౌ శైస్మా నిల శ్యాసరుజోప 

పన్నమ్ | వుర్శచ్చిదం దు సరమేనమాహు ర్పలాసనంజ్ఞాం 
వ 7 — py ద 

నిహ్వణావికారమ్ |! 

తా, (సకోపించిన కఫవాతీములు కంఠమునందు వాపునుగబుగం జేయుట 

వలన నుబ్బసముగలిగి కంఠమునొచ్చుచు మర్శస్టానమును శేదింప్రుచుండిన బలాస 
(సై 

మనంబడు, ఇది యసాధ్యంబు, 

ఏకబృంద లతుణము, 

శ్లో! వృత్తోన్నతోంత శృషయభు న్పదాహ స్పకండురోపాక మృ 
దుగర్గురుశ్న | నామె కబ్బందః పరికీ గితోసౌా వ్యాథిర్భలాన 
శుతజ (పసూతః || 

తా. కంఠమునందు కఫర కములు |బకోపించుటవలన గుం| డయ వుబ్నుగ 

వొకింత దావాయు క్షముగ దురదతో గూడినదిగనుండు వాపు లోనగలిగి యొకింత 
పండి వొకింత మృణువుగ జకయుగ నుండిన యేకబ్బంద మనం బడు, 

బృంద లతమణము, 

న్లో సమున్నతం న్స తమమందచాహం తీ|వజ్యురం బృందము 

చాహరం3కి |! తంచాపిపి తే క్షతజ(పకోపా ద్విద్యా త్సతో 

దంపవనాత్శకంతు ! 

శా, కంఠమునందుబ్బుగ గుం|డయుగ తీ వదాహయు కృముగజ్వరయు కముగ 

నుండు వాపుజనిం-చిన బృందమనంబడు, ఇది వాతపీత్త రక్షపకోపమువలన జనిం-చ 
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పాడు చునటుల ఢదన
తో గొడియుండు, ఇది బృందమునం నవస్థా 

విశేషముగలది 

నుండుటంబేసి -చేరుగ -నెన్నంజనదు, 

గతఘ్నీ లక్షణము, 

న్లో వర్తిర్భ నాక ౦ఠే నిరోధినియా చిత
ాతిమా (త్రం విశిత( పరో 

హైః! 

వ్య 
ర్త 

అనేక రుక్చా)ణహరీ శ్రీ
దోపాత్ చ్రైయాశతఫ్మ్నీ తు

ళతిఘ్నిరూపా 

శా, కంఠమునందు గుం[డముగ పూడవుగ కథిన ముగనుండు వాపు జనించి 

కంఠము నడ్డగించుట వాపునందు మాంసపు మొలకలు త్నీవయుగ మిక్కు-టముగ 

జనించిన పోట్లు దాహము దురదమొదలగు సల్గువిధము లై వఫీడలతో 
గూడియుండుట 

ముండ్లతో వ్యాప
్తంబైన ఫీరంగివ లెనుండు

ట యీలతుణములు
గ లది శతఘ్ని. యనం 

బడు. ఇది (పోణముల జాకింపంజేయు, 

గిలాయు లవణము, 

న్లో (గంధథిర్ల శే ఆాగమల
కౌస్థిమా తస్థ్

రిరోల్పరుగ్యఃక ఫ
ర క్షయు క్తి | 

జో 
w= 

. 

ఆగ 

సంలత్యులేస ే  మ
ివాశనంచసక (స్ర్రుసాధ్య స్తుగిల

ాయుసంబ్ఞై sl 

శా, కంఠములో కఫర క్త సంబంధమ
యువలన నుసిరిక కొయవిత్తు

 వంటి (గంధి 

జనించి కఠినం ై మ
ందచేదనగలటై యన్నము (మింగిన థా రాళ మగ దిగకుండు 

నటులం జేసిన గిలా యు వనంబడు
, ఇది శస్రు సాధ్యమ

ు | a 

గళవి(దధి లతణము. 

క్లో। సర్వంగ ళంవ్యాప్య
 సముత్థితో య కోథోరుజ. సృంతిచే య 

(తసర్వాః ! నసర్యదోపో ~ళవిదధిస్తు తసె
 పివతుల్యః ఖలు

 

సరష్టజస్య || 

తౌ (తిదోహసం బంధ
మువల న వాపు కంథఠమునందంతేట

 జనించి పలు విధ 

జీదనలనోగూడి 
నిధిని జాహో 

కృ త్రదోషలత్న
ణయు క్షం 2 యుండిన గళవి 

(దధియన బడు, 
' 

గళాఘ లక్షుణము, 

న్లో॥ కోథోముసోనన్న జ
లావరోధి క్రీ వ్రబ్యరో బాయుగతోర్ని న

ం 

శా కసీనజాలే" రుధినాన్వి తేన గలే
గ శ్రాఘఃపరికీ ర్య్య

తేసా! 
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. ర_క్షయు క్షకభముచే కంఠమున (కబలమైన వాపుజనించి యక్ నో దక 7? 
ములలోేనం we an కళక్యం దై 6 వ్రజ్వరయా_ కంటె వాతనంచాగ పీతం బెయాం 

డిన గళౌఘ మనంబడ 

స్వరథ్ను లత.ణము, 

న్లో॥ యస్తామ్యనూనశ్శ్వ సిని ప్రస క్వ ర్ం ఛిన్నన్వర శ్ళుష్క_విము క్ష ర్త 

కంఠః |! కఫోవది గైవ్వనిలాయ నేషు శై చేయ న్పరోగళ్శ్వననా 

త్ర ఎపరఫ్నః | 

శా, కంఠమునంకు వాతేమౌగ్ష ములు కళషము చే నడ్డగింపం బడుచుండ పలు 

మారు నేత్రములకు జీకట్లుుగమ్మి యెల్ల పుడు క్యాసయును విడుచుట స్వరము భేదం 

చుట గొంతెండుట వుమిని అాగుగ్యమింగుట క$ళక్యంబగట యీ లతుణములుగలది 

స్వర ఘ్నమనంబడు, ఇది వాతజన్యంబు, 

మూంనతానక లకు ణము, 

శ్లో! (వతాన కాన్యశ్య్యయథు స్పుకష్టో గళోపరోధం కురులే |క్ర 
మేణ |! నసమాంస ఆ- నేటి వ్భర్తి ర్తి సంజ్ఞాం (ప్రాణ(పణుత్సేర్య 

కృతోవికారః | 

శా, కంఠమునందు వాపు జనించి (కమమయుగ కంఠమును వ్యాపిం చి యడ్డ 

'ఏంచి -కడుక మోమును గలుగం జేయుచు (పాణముల " హారింపంజేయు నది మాంసతానక_ 

మనంబడు, ది (తీదోష జనితీంబు, 
లొ 

విడారీ లక్షణము. 

న్లో సదాస తొ దంశ్వయ భుంసుతీన మంతర్ల లేపు గాతివిశీర్ల మాం 

= నమ్ | వి _తృనవిద్యాద్వద పే విచారీంపా శే “విశేహా' త్పతు 

రూనజేలే ॥ 

తౌ. కంశమున పీ పిత్త పకోపముచే (వయుగ వాపుజనించి దాహము పోట్లు 

అనువానితోడంగహాడి ధుర్త ంధభయు క్షమై మౌంసము. వీడుచుండిన విదారి యనం - 

బడు, ఇడి పరుండెడి పాక (యున ంజే విశే హసయు్ ఎనిందచు, 

నర్వనర ఎయ౯ణము, 

న్లో! సాకు మైన్సతోడై ర్టదసంసమంః Cy ద్యస్యాచితం సర్వ నద 

స్ప్వవాతాత్ || 
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తా. వాతసంబంధనువలన నోటియందంతట బొబ్బలుగలిగి నూదులతో బాడు 

చునటుల పోట్టుగలిగియుండిన సర్వసరమని (అనగా ముఖపాకమని) తెలియవలయు 

ప తిక నర్యనర లతుణము., 
6... ఒన్ 

న్లో! ర శ్రైన్సదామై:ఃవిటవై న్పపీతై ర్యస్యాచితంచావినపి త్తకోపాల్ | 

తా, పీత్తపకోపమువలన ముఖుమునం బెజ్బగ పచ్చగనుండు కరువులు 

జనించి ముంటనోడం గూడియుండున పె త్రీక సర్వసగరమని తెలియవలయు, 

కఫజ సర్వనర లతణము, 

ట్లో; అ వేద స్తేః కంకుయు తై స్పవన్షై రస్యాచితంచాపిన వై క ఫేన! 
నా 

తౌ. కఫ్మ సకోపముచే నుందవేవన దురదగలిగి చర్ముముతో సబూవవగ్గమయు 

సల బొబ్బలు నోటిలాగో వ్యాపించిన కపసర్వ'సరమని తెలియవల యు, 

అసాధ్య ముఖకోగ లతు,ుణము, 

శో ఓహ [పకోశే వర్షా స్సు ర్మాంసర క్త (పకోపజాః | దంతే 

మూ లేమవర్ట్వాతు త్రిలింగ? తి సౌవీ. రౌ। దం తేషు చనసిధ్యంతి 

శ్యావ దాలనభంజనాః | జిహ్యతే లేస్య లాసశ్చ తొల వ్యేష్య 

ర్పుదంతథా | న్వరఘ్మ్నో నలయోబ్బంవోబలానళశ్చ విదా 

రికా! | గలాఘో మాంనతానశ్చ శతఘ్ని రోహిణీగళే | 
అ నాధ్యాః 2 రితాహ్యేతే రోగానవ దశే వతు | తేషుచాపి 

[క్రియా వై ద్యః (పత్యాఖ్యాయ నమాచచేత్ | 

తా, ఓష్టరేేనములలో మాంసజ రక్తం (చీవోపషజములన తి గోగంబులును 

దంతమాలగతరోగములలో సన్నిపాతము నాడీసౌపీరయు అన 2 నగోగంబులును 

దపంతవోగములలో శ్యాన దాళన భంజనములన 3 రోగంబులును జివ్యాకనోగము 

లలో అలసమను నొకరోసాంబును తాలుగతరోగములలో ఆళు వమను నొగగోగుం 

బున కంఠగత గోగములలో స్వరఘ్ను వలయ బృంద బలాస విదారిక గళొఘ 

మౌంసతానక శతఘ్ని రోహిణి యను 9 రోగంబులును యా జెప్పిన 19 రోగంబు 

లసాధ్యంబులు, అట్లగుటం జేసి వానియందు జి కిత్సం జేయున పుడు కుదురుట దుగ్గ 

భంబని జెప్పి జపమును దైన్య డెసంగవలయు, 
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తైలాది లేవనము, 

న్లో! తై లంభృుతం నర్జరసం నసిక్షం రాస్నాగుండ నైంధవగైరికం 
చ| పక్ర్య్వాననూంశందక నచ్చదానాం తచ్భేదహంకా(వ్రణ 

రోవణం-చ ॥ 

శౌ. నూనె నెయ్యి గుగ్గిలము మైనము సన్న రాస్నము బెల్లము సె ంఢవలవ 
ణము కౌభిరాయి వీనిని సమభాగములుగ ేకముచేనీ “తెలముకౌచి “పెదవుల సె 
లేపనము శేనిన సెదవిపగుళ్ళు (వణమునందు మాంసము నిండును, 

రాశౌది లేపనము, + 

న్లో! రాళంనుధూచ్చిష్ట గుడేనపక 40 ,తెలంన్ఫుతంవా వినిహంతి 
లేసాత్ ॥ త్వకొదపారువ్య రుజోధరన్య పూయా(నన్యసావ 
మవిప్రహాణ్యాణ్ || 

తా, గపగ్గి అము మైనము బెల్లము వీనిలో నూనెగాని నెయ్యి గాని కకిపి కాచి 

పెదవుల డె లేపనము ేనీన చర్మ పీడ గరగరలాడుట పోట్లు చీము రక్తము గారుట 
వీనిని హూరింపం జేయు, 

పిత్తస్టురోగ చికిత్స 

శో వేధంసిరాణాం వమనంవిేకం తి. క్తస్యపానం రనభోజనంచ। 

లీతాః (ప్రదేహాః పరిపే-చనంచ పిత్తోపదృ పై స్వధ లేషుకు 
ర్యాత్ | 

లౌ, వీ త్రవికౌరయగల పెదనిరోగములయందు సీరావేదనను వమనము విశే 
చనము కటురసపానమయ రసయు క్షభేజనణు కీతకరలేపనము పీ తవారాషధ కషాయ 
ములయొక్క.. పరిషేకమ మొవలగు నుసపచారములను జేయవల యు, 

© గో 
ల జట అభ య అట్ అధ | శో ఓస్టరోగో వ్వ శే పష దృషైా(దోవ ముపాచనేత్ | 

తేషు (వ్రణత్యం యా తేషు (వ్రణవత్స ముపాచశేత్ ॥ 

ఈ, సమమైన పెదవిరోగములయంు దోషానుగుణ్య మెన చికిత్సలను లేక 
(వణంశై యుండివ (వణచికిత్సలను జేయవల యూ, 
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శీతాదరో చికిత్స. 

న్ 
అపా 

నిక్వాథ్య (తిఫలావాసి కురా దండూపుధారణమ్ ॥ 

న్లో! శీతాజేచశ్చాతర్తైతు తోయం నాగరనర్గ సెః. 

తా. శీశాదమను దంటేగోగమున మునుపటీవలె నే రమునుదీనీ శొంఠి తెల్లా 

వాలు అనువాని కపషాయముతో గాని (తీిసలకపాయమయులతో గాని * గండూాషము 

సేయవలయు, . 

కానీసాది యార్చము, 

న్లో॥ కాసీసలోధ కృ స్లైమనళ్నిలాన (పియంగస లేజోహ్యో | 
ఏషాంచూర్మ ంమథుయుక్సీ తా బేపూతి మూంనహఎమ్ | 

అేలంఘృతలంవావాతహ్నం శీతా బే నం(ప్రశన్య తే | 

తౌ, అన్న భేది లార్డుగి పిప్పలి మణిశిల (పేంకణము వెక్కు_డు లేక వెణు 
పరుతీ7 ఆనువానిచూర్లములో తే నెగలిపి లేపనముజేసినను లేక వాతపారతే లమును 
గాని లేక ఘృతమును గాని లేపనము జేనీనను దుర్తంధము గలిగి శిథిలమెయుండు 
హాం"సము పహారించు, 

న్లో! దంతపుప్పుటశే కార్యం తేరుగో రక్రమోత్సణమ్ | 
నపంచ లవణిమార నమె్యద్రః (పతిసారణమ్ || 

తౌ, దంతపఫ్రుపంటనోగమున తరుణాశస్గలయంచుర కముదీసీ పరఠిదలనణముల 
i —_ 

కారమును _చేనెలోగలిపి మెల్లగ రుద్ద వలయు, 

నేర 
దంత రాస చికిత్స, 

నో లోధ్ర)ంపతంగం మధుకం బలావమాచూళ్లై రృధుప్పుతె: | 

గండూ పే. తీ రికో యోజ్యా స్పయ్యద ఘృతశర్క్భ_రా | 

తౌ, భారుగ రసకర్బూరగము ఆతివముధునము లక్క వీనిని చూర్తముజేసీ ది 
ta 

ఈ గండాసనునా న వప దాగా యులను ధరించి యున్మి వేయుటయ 
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చేనెలోగగిపిగాని లేక ఈ శీగవృత్నయుల చూర్లములో తే నెనెయ్యి పంచదారగలిపీ 

గాని గండళొోషకు జేయింఛిన దంత వేష్టనోగము హారిం చు, 

జీర కాది చయూర్మము, 

శో జరణలవణపథ్యా శాల్దలీక ంటకానా  మనుదినమను ఘృు 

హం దంతమా లేషుచూర్ల మ్ | (నణదరణరుగ (న (సావచాం 

చల్యశోథా౯ (వణ హతిచ వివస్యా నంధ శారా నివాళు! 

తా, జీలకల్ప వుస్స కరక్కాయ బూరుగముండ్లు వీనిని 'సమభాగ ములుగ 

చూర్ణ్లముజేని దానితో (పతిదినము దంతీములను తోమిన న “నూర్యుం డంథకొెరమును 

వారింపంజేయు భంగి? దంత వణము దంత ఫుపగుళ్ళు పోట్లు రక్త (సావముదంతేచల 

నము వాపు వీనిని శీ షుఘు? వారింపం జేయు, 

కణాది చూర్ణము. 

న్లో క ణాసింధూట్లే జరణం చూర్షంతూర్ణ ౦ వ్యపోవాతి | 

ఘరణా డ్దంతచాంచల్య వ్యథాః్ థా (ననం(నవాక | 

తా. పిప్పలి సె ంధవలవణము జీలకజ్ఞ వీనిని చూార్గము జేసి దంతముల రుద్దిన 

దరితములు కదలుట పోటు చాపు ర క్టపావము $ఘ్రముగ హరించు. 

భ|దముస్తాడి వటికములు. 

శో! భ|దముస్తా Ma విడంగా రిష్టపల్ల వై: | 

గోమూత్ర పిస్పై ష్టటి కాం ఛాయాకుష్మాం . వకల్పయేల్ 

తాన్నిదధ్యా న్ముఫేనిశ్యాం చలదంతాతునో నరః | 
ల 

నాతః పగతరంకించి చ్చలదంతస్య ఛహజమ్! 

తా, తుంగమ సిలు కరక్కాయ (త్రికటుక ములు వాయువిడంగమయులు 

-వేపాకు వీనిని గోయ్మాత్రముతోనూరి యుంటలుజేనీ నీడ నెండించి ర్మాత్రులయందు 

నేటియందునిచికొని పరుండినడంతేయులు గట్టియగు, దంతచల నమునందు దీనికం 

(శేవంబయిన యావధం బెదియు లేదు, 
లు థి 

శ తీరవృత్నయలన —మట్జీ మేడి రావి అంచాళము కలుజువ్వి ఆనునవి. 
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నావి ర చికిత్స, 

క్లో సౌవిశే దృతర్షేతు లోధముస్తా రసాంజనై 8 | 
యం వాలీ న్ా. 6౬ 

నమోదై) ఛృస్వ తే లేవో గండూపే వీరినోహితాః ॥ 

తా, సౌపిగమను దోగమున ర క్రమునుదీసీ లాద్దు* తుంగము స్టెలు రసాంజ 

నము ఆనువాని దూర్భయును లే నెలోగలిపి లేపనము జేయుట యు! లేక శీరవృతక పాయ 

ములో నండూపషధారణమును జేయిం చుటయు 1 ాకకరంబులు! ~ 

పంచలవణాదిచూ ర్ల చేపము. 

శ్లో కాగోవుంబరి కా వ తైర్వణం వి_స్రావ యేద్భిషక్ | 

లవనైైః మోదయు హై నవ్యోమెః (పతిసారయేత్ | 

తా, (బ్రహ్మ మేడియాకులతో (వణమునురుద్ది రక్తమును (సవింపంకేని పం-చ 

లవణములు (తీకొటుకములు అనువానిచూర్ల ములో తేచెగలిపీ మెల్లిగ దంతముల 

యందు గుద్దవలయు, + 

"వె టైదర్భ చికిత్స. 

న్లో న్ధ్| 'స్త్రేశో త్క్పత్య వై. దర్భ? దంత మూలాని శోధయేత్. | 

తతఒక్షారం (వషయుంజీత (కియా స్పర్వాశ్చశీతలాః |. 

తా, వై దర్భమను దంతమాలరోగమును వస్త్రముతో జీల్సి రక్తస్రావము 

జేయించుటయీ గాక కూర భేపనమును సమ'స్తమెన శీతకరలేపవగులను 'జేయవల యు, 

శ్లో ఉద్ద్భ త్యాధిక దంతంతు తతో వై నముపాచనేత్ | 

కృృమిదంతే చికి త్పాశ్న ఏథి; కార్యో ఏజానణా || 

తౌ. ఆధికముగనుండు దంతీమును దీనీ వేసీ కృమిదంత చికిత్సలం జేయవల యు 

అధిమాంనక చికిత్స, 

న్లో! .ఖత్వాధిమాంనం నమౌదై) శేతైెళ్చూనరై రుపాచశేత్ | 

" "నవా తేబోవతీపాఠా' నర్దకాయా వళూకశై 8 | 

శద్రం ద్వితీయం వీప్పల్య్యా కబలీ చ్యాత్రకీర్తితమ్ | 
పటోల నింబ(లతిఫలా కపాయ శ్వా(తధావన; || 
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తా, అధిమౌంసమను దంతి యాలకోగమును ఛేదించి దానిపెవస వెక్కు_డు 
తీ౫ ఆగరుశొం9 లేక చిరుబాద్ది సర్దశారము యవమారము అనువాని కల్క_ములో 
తేనెగలిపి గాని లేక. పిప్పలిచూర్త ములో తేనెగలిపిగాని నోటి మందు భకింపవలయు, 

మజియు. చేలిపొట్ల వేష త్రీఫలములు అనువాని 0 కపాయము తోడ అధి మాంసమును 
గడుగవలయు, 

దంతివి దధి సామాన్య చికిత్స, 

క్లో విద్రధ్యు క్తంచవిధిన ద్విదధ్యాద్ద 1తవిషదధా | 
ఇలా ఆ క వ -£ శ స్ర్రకర్ణనర స్ప త్ర కుఫలా నై వకారయేత్ | 

తౌ, డంకెనిడధియంగు సామాన్య వీ(దధి మొక్క సర్వచికిత్సలం జేయనల 
యుచే గాని క స్త్రకర్భను జేయంజనను, 

శ్లో ప్నైహికోతహితోధూమో నస్యం సి ్నహీక మేవచ | 

రసారనయవాగ్వశ్చ శీ రంసాం తానికంఘ్ళుతవ్ 
న్రిరేకోవ స్పీ ది న త శ్చొపి (క మోయ శ్వానిలాపహః || 

తా, దంతహర్ష్మ గోళము మున న స్నేహయు క్ష సహూవుము నస స్యము స్నేహయు క్త 

మధురాదిళకసములు మాంస రసము యవాగు పాలు సాంతానిక ఫఘృుతము కిరోన స్తీ 

వాత నాగకర చికిత్సలు వీనిని (కనుముగ జేయవలయు, 

కృమిదంత చికిత్స ॥ 

శ్లో, నలీవాయునజంఘా కొటుతుం వీమూలమేనై. కమ్ | 

నంచూర్ష్య్యదశన విధృతం దశనకృమి వాతేనంపా) హం, lf 

తా, నీలి వెలుమసంధ్ చేదుసార విని వేళ్ళను 
దంతములయందుని చిన [కములు నశించు. 

(చ 'ల్యేకముగ చూర్ణ ము చేసీ 

శారిబాపర్ల భా ణము, 

న్లో పిష్ట్వాచ శారి బాపర్ల ధుఢందం తెముథారరేత్ | 
వతంతిదంతకీటాన్ల ్ప వాంచల్యంహారతివ ణాత్ ॥ 

తా, తెల్ల సుగంధి పాలాకులను నారి యుంటజేసీ భండయందడిమి యునిచి 
౧ 

కొనిన క్ ములు ల్లీ ముగ నూ యుతి కీి దక స్! (ఆఫ) ఘు డీపడి దంతములు గటియగు, 
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కానీసాది ఘుటికలు 

వో || కావీనం హీంగుసౌ రాష్ట్రీ ) "దేవదారు నమంజ లై: || 

"పటి కాం ధార యేద్దంత కృమిళూల హారాంపరామ్ | 
5 

తా, అన్న భేది యింగవ తోవరిమన్ను దేవదారు వీనిని సనమఫాగములుగ 

$కముతోనూలరి మా తలుజేనీ శంతేముల పె నునిచిన (కిమిచంతళూల వారించు. 

త్ అచ్చిందందంతమూలాని శర్క_ రా ముద్ద రేద్భిపక్ | 
లాతూదూకై రృధభుయుతే _న్హదస్తాం (పతిసార యేత్ | 

డో 

తౌ. దంతమూలములయందు నొప్పిగ లుగకుండునటుల వానిెనుం డుం శ ర్కు_ 

మలము) ను గీచికినీవిదప లక్క_చూర యును తే నెలోగలిపి మెల్ల గ రుద్దవల యు 

1 దంతహర్ష (క్రియాంచా(్ర కుర్యాన్ని రవశేషతః | 
కవాలికా' కృ చ్చ్రతనూ తతా) వ్యేపా (కియాహపితా | 

తా, (దంతశర్య్మ_్రరయందును) కపాలికమను దంతరోగమున౦ళును డంతపహర్ల 

కై జెప్పంబడిన సర్వచికిత్సలం జేయవలయు, 

[| ఇిత్వామాంసాని థ్గస్తే)ణ భవేయుః పరితోయది | 

ఉద ద ృల్యేచ దే పీచ్చాపి యా చేణ జ్యలనేనవా | 

తా, వాడీ వణమునందు చుట్టుమాంసంబుండిన శ్షస్ర్రముతో | ఛేదించి శూర 

కో గాని అన్నిళో గాని కెల్న వలయు 

దంతేగోగసామూా న్య చికిత్స, 

"1 దంతరోగేషు నర్వేష శసోవాత హోరోవిధిః | 
పకంలై లం కవోన్నంచ శ _స్తంక బలధథార సే ॥ 

తా, సర(దంతరోగములయందు వాఠచాకక ర చిశీత్సలం జేయ టయే గాక వాత 

గ |డర్యయు క్షముగ కూనెనుగాచి సుఖోన్తము౫కోటిలోధరించుట [పళ _స్తంబు, 
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లవూాది వె లము, 
నా: 

శ్లో! తైలం లామోరనంఖీరం పృథక్చ్రస్థమితః పచేత్ | ద్రవ్యైః 
పలమి తై రేతః క్యాథై శ్చావి చతుర్లుణా; లోధ్ళకట్సలమం 

జిఫాపద్భ కేసరపడ్డు వై! ॥| చండనోత్సలయ స్ట్యామ్యో క్రి కోలం 

వద నేధృతమ్ |! దాలనం దంతవాలంచ దంత మోతంకపాలి 

కామ్ | శీతాద వూకివ_క్త్రింవా ప్యరుచింవిర సాస్య తామ్ | 
హన్యాదాశుగ ఊానే తాన్కు_ ర్యాద్ద్గ ౦తానవిఫ్థి రాక | లామా 

దిక మిదర్శలళై లం దంతరోశేమషు పూజితమ్ ॥ | 

తౌ, నూనె లక్కర సము పాలు వీనిని డినుసుకొకొ).క (వస్థముచొప్పున 

గ్రహీంచబ అందులాదుగ గర్ముడు తేకు నుంజిప్టి. దావురయనగరులు చందనము నల్ల 

కలువగడ్డ అతీకుధుర యుఅనువానియొక్కొ_ కపాయమయునునూనెకు నాలుగింతలుకలిపి 

లొద్దుగ మొనలగు (ద్రవ్యముల యొక్క కల్మ్యమును దినుసుకొ కొడక పలముచొప్పున 

కలిపి చిక్కగ తెలముకౌచి నోటియం దునిచికొనిన దాలనము పండ్లుకదలుట 

ఆకౌలయున దంతములూడుట కషపాలికము కీ తౌడము వూతీవ_క్ట్ష)యు అరుచి నోటి 

విధ సత్వము వీనిని శ్రీ ఘయుగ హరింపంజేయుటయే-గాక దంఠయుల గట్రిపఆ చు, ఇది 

డంతోరోగయులయందు కడు కేస్టంబు, 

దంతరోగమునకు అరిమేదాది తైలము, 

శ్లోక అరిమేదత్వచంయుక్లాం పచేచ్చతిపలోన్ని తామ్ | జలదోణే 
న త త్కా్వాథం గృహ్లీయాత్నాదేవితమ్ | శై లస్యాన్టాఢ 
కందత్యా కలై, ఃకర్భ మితె కపవేత్ | అరి మేదలవంగాభ్యాం 

₹రి కాగరువద్శవై; | మంజిస్టాలో[ ధమధువై న్లాతాన్యగో) 

ధము న్తశై ‘| త్వద్దాతీఫలకయ్ఫూర కంకోలఖదిరై న్లథా | పతం 

గథా కీప్రుప్పసూశై లానాగ శేనరై * | కట్ఫలేన చసంసిద్ధిం 
తే. లంముఖకుజంజయేత్ | (పదుష్టమాంనంచలితంశీర్ల దంతం 
చసౌవీరమ్ । ల్ తాదందంతగార్ష ౦చవి[ద్రధిం కృమిదంళకమ్! 

దంఠస్ఫుటవ డౌర్లంధ్యం జిసో తాల్యోష్టజాంరుజమ్ | 
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తా, 100 పలముల నల్ల తుమ్మపట్టను దంచి (దోణపమాణ ముదకములో 

ఎపెక పాయముకౌచి చతున్దాంశము దించుకొని వడియగ కి క్రీ అందునువ్వులనూ'నె 3 ఆః 

కము నల ల్లతుమ్మపట్టి లవరగయ కాౌవిరాయి కృష్ణాగక పద్మ'కాప్థము మంజిష్టీ 

లాగ్గుగ ఆతిమధుర ము లక్కొ_ మట్టి యూడకి నలు తుంగము సె సెలు లవంగ పట్ట నాజి 

కాయ కర్పూరము తకో_లప్రకు కాచు నీరుయిప్ప ఆరెఫున్లు నన్న యేలకులు 

నాగకేసరములు గుమ్ముడు తేక అనువాని కల్కు.యులు దినుసుకొక్కక కము 

చొప్పునగలిపి చిక్కగ కాచి నోటిలోధరిం చిన దంతముల యందలి కళ్ళినమాంసము 

దంతములు కదలుట దంతములు విరుగుట సౌషిరము శీతాదము దంతవాస్వ ము దంగ 

విడథి (కిమిదంతము దంత పుప గుళ్ళు దౌగ్ద ంఢ్యము నాలుక లోచాడ “పెదవి పీనియం 

దలి రోగములన్నియు వారించు, 

కుషపూది చూర్గ్డము, 

శో కుకుం డార్యీలో(ధమబ్దన్పమం గా పొాఠాతిక్తా లేజసీవీతి కాచ | 

చూన్మంశ _స్హంఘుర్గ క్లోతేద్దిజానాం ర_క్షసా)వంహాంతికేండూం 

రుజంచ ॥ 

శా, చంగల్వకోష్షు (మౌనిపసపు లాస్తుగ తుంగముస్తెలు మంజిష్టి. అగరు 

శొంఠి లేక చిరుబొద్ది కటుకరోహిణి ఛాగ పసు అనువాని చూర్గ ముతో దంత 
ముల తోమిన రక్త సావము దురద పోకు వారించు, 

జాలీవతా 9ది చూగ్గము, 

న్లో! జడాతీపత్రవునర్న వా గజకణాకోరంటకోష్టంనవా | కుంశీథీప్య 
సారీతక్రీతిలననుంన్లక్ష ౧ | భకంచూగ్ల యేల్ | తచ్చూగ్ల న 

ద నేధృతంవిజయ తే చార్లంధ్యదంతన్వథామ్ చాంచల్యశ్య 

మలి (వ్రణశ్టయభథురు క్క_ండూకృమివ్యాపదః | 

లౌ. జాబ్ కాయలు గలిజేరు గజపిప్ప లి గోరింట చంగ ల్వకోము వస కంకి 

వోమము కరక్కాయ నువ్వులు అనువాని ,చూారయును సమభాళమలుగ గ్ టపి 
నోటిలోధరించిన నోటిదుర్ధంధము డంతశూల 'వంతయులుకదలుట దంత భణయు 
చాపు క్సీడ్త గురగద స్రురుగులు ఫారించా, 
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దంతరోగములయందు పథ్యము. 

శ్లో! ఫలాన్యన్లూనికీ తాంబు రూమోన్ఫం దంతధావనమ్ | 
తథాపి కఠినంభత్యుం దంతరోగ్నీ వివర్జయేత్. | 

తా, పుల్ల నిఫలయులు కీతోదకము రూక్షూన్నము దంతథావనము కఠిన పదాస్ట 
భతణము వీనిని దంతరోగి వర్టింపవల యు, 

న్లా! ఉపజిహ్యాంతు సంలిఖ్య మూశేణ (ప్రతిఫారయేత్ | 
శ్నీరం విరేకగండూవ ధూయమైైనె ఏ నాముపాచ బేల్ | 

తా, ఊపజివ్వాక యందు లేఖన |క్రియంజేనీ యోరలేపనము శ్నీరపానము 

విరేచనము గందదూపషము ధూమపానము అనువానిచే "నుపచరింపవల యు. 

వ్యోషాది చూర ము. 
_ ౯3, 

శ్లో) వ్యోషమయోరా భయావహ్ని చూర్హ మే తత్ప్రఘర్ష ణమ్ | 
ఉపజవ్యాక ఇాంత్యర్థ మేఖభి సై స్పెలంచ పాచయేత్ | 

గృహధభూమా రనోశేన క్యాథం నమధు ప్రై ంభవమ్ | 

పాణినా మర్ల దో క్ష యుచ్చాన్య ముపజిహ్యూుప్రశాంత యే | 

తొ, ఉప ప జివ్వూకరోగళమ నార్థం బె ౦బె (తికటుకములు యవమారము కర క్క 

య చిత్రమూలము అనువానిచూర్ష ముల దంతముల  రుద్దరల యు, మజియు పె 

(ద్రవ్యముల నే తె లే లముకొచి నండూవము జేయవల యు, సుతియు కరుధూపమును 

కలీలో గలిపి కౌచి అందు తేనె సె ంధవలవణయుగలిపి వుపజివ్వ్యాకయందు (వేళ్ళ 

త్రో మర్భ నయుశు జేయవలయు, 

కంఠశుండ్యాది చికిత్స, 

న్లో! తుండిశే ర్యాం ధు వేకూ ర్చే నంఘాతే తాలుఫుప్పుకేు | 
ఏవవవ విధిః కార్యో విశేష. శృన్ర్రకర్శణి | 

. తౌ, తుండిశేరి ధువమ కూర్మము సంఘాతము తాలుపుష్పుటము నీనియందు 
త్ర్రుకర్మము జేయు నెక (కింద జెప్పంబడు చికిత్సల విశేనయగ జేయవలయు, . 
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తాల్లో జే ఇ నన, న్లో న్నేహస్వేడా తె పె. విధి శ్వా సిలనాశనః | 

తా. తాలుశోషమునందు స్నేహములను స్వేవన కియలను వాత నాశ కరౌపధ 

సేవనను జేయవలయు. 

శ్లో తాలుపాశేతు క_ర్భవ్యం విధానం పి త్తృవాశనమ్ || 

తౌ, తాలుపాకమునంమ విత్తేనాళకర చికిత్సల జేయవలయు, 

గళశశుండి చేదసవిధి. 

నో అంగుస్టూ? గుళినందం శే నాకృష్యు ౫ళశుండి కామ్ ! 

చేదమే న్ముండలా (గణ జిహా్వేపరితు నంసితామ్ | 
యి 

తా, నాలుక పెన జనించియుండు చితు నాలుకను అంసషాంగుళులతో సట్టి 

యీడ్చి క్ష స్త్రయుతో ఇదింపవల యు, 

ండీ చెదనానంత ళోవవారము, 

శ్లో॥ విప్పల్వతి విపాకుపై వచామరిచ నాగై ః | 
యా తె © ద 

వెద్రయు కై సృలవహై _స్తతస్తాం (ప్రతిసారయీశ్ | 

తౌ. చిరునాలుకను ఇవేదించినపివప పీప ప్పలి అవీవస చంగల్వకోష్టు వస 

మిరియాలు శొంఠి అనునాని చూగ్గయులో తేనె వుప్యుగలిపి (వేలితో రుద్దవల యు, 

రోహిణీ సామాన్య చికిత్స. 

న్లో! రోహిశీరాంతు సాధ్యానాం హికంశొణిత మోత.ణమ్ | 
వమనం ధభూవుపానంచ గంతూహో నన్వ* శ్రచ I 

తా, పసంచగోహిణులలోే సాభ్యం౫గు దాగనియయంగడోు ర_క్షముదీనీ వమనము 

ధూమపానము గండపోప, ధారణము నస్యకర్శళను నుపచారముల జేయవలయు, 

పాతజ హణ చికిత్స, 

నో వాఠజాం తూరు లేర కే అవ | (పతిసార యెత్ | 
C౧ a) ~~ ఇ 

సుఖోనా స్పేహాగండూపా శై నారయే చ్చాన్యభీళ్ల్ల శః || 

తా, వాతేజగోహిణి యందు ర_క్షయుదీనీ లవణముతో రుద్ద వలయు, వుజీయు 

సుఖో స్తయుగ స్నేహ “ందావయును పలునూచి భరంపవల యు. 
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పి తడరోహి ణీ చికిత్స, 

న్లో! వ్టావ్య వీ త్తనంభూ తాం సితామా (ద (సపియంగుఖి; | 

ఘర్ష యే త్క_బళో(దామే నరూపైః కథిలై ర్లితః | 

తా, వీత్తజరోహిణియంధదు రక్ష్తమునుదీనీ పంచగార తేనె అనువాని 

(గేంకణ 'చూ మునుగ లిపి రుది కావ ఖరూరపండు ఆనువాని కపూయమునున్ 
వో ఏ౪ జా 

యందు భరింసంజేయవల యు. 

ర_క్షజరోేకి ణిచికిత్స,. 

న్లో పి పిత్తవ త్పాధయే చ ్వద్యో రోహిణీ ర క్తనంభవాక్ | 

తాం రక్తజ రోహీణియందు పిత్తగోహిణీ చికిళ్సలం జేయవల యు, 

కంఠ శాలూక చికిత్స. 

కో! విస్రావ్య కంఠ శాలూకం నాధయే త్తుండిశేరివత్ | 
ఏకశాలేయ వాన్నంచ భుంజీత స్నిగ్గమల్పశ gl 

తౌ. కంఠశాలూకమునందు ర _క్షముదీనీ తుండిశేరివలె సే చికిత్సింపవలయ 

మటియు దీనినయుందొకింత ఘృతయు క్రయ? జేయంబడిన యవాన్నను నొకపూ 

భుజింపవలయు, | 

న్లో! అగార ధూమకటుకై ః కోఫజాం (పతిసారయేత్ | 

శ్వేతావీడంగ దంతీషు డో.లంసిద్ధం నసె సె ంధవమ్ | 

నగ్యకర్శణి దాతవ్యం క కబలాచ కఫోచ్యుయే | 

తౌ. కఫోహీణియందు కరుఘూపము శొరమగల యొామషధములతో ద 

వలయు, తెల్లతులనీ వాయువిడంగములు దంతి వేరు అనువానిలో తైలముకా 
యందువై ంధవలవణమునుగలిపి నస్యమును నోటియందు ధారణము ను జేయిం చవలయ 

3 
న్య ఉపజిహ్వాక వచ్చొవి సాధయే దథెజివ్యాకమ్ || 

తౌ. అధిథిజివ్వూక గోగమునందు వుపజిహ్వూకగోగ చికిత్సం జేచువల యః 



భగందరరోగ నిదాన లతణ చికి త్సాదయః, 

న్లో! ఏకోబ్బందంతు విస్రావ్య విధిశోధన నూచ శేత్ | 

తౌ. ఏకబ్బందమునంగు రక్ష్మసావము జేయించి పిదప శోధనవిధిని 
పవలయు, 

, బృంద చికిత్స, 

వో వకబ్బంద మివ[పాయో బృందంచ నముపాచ శేత్ | 

తౌ, బృందమునందు యేకబ్బంద చికిత్స ౦ జేయవల యు, 

గిలాయు చికిత్స. 

నో గీలాయు శ్చాపి యోవ్యాథి _స్తం చశ స్తే)ణ సాధయేత్ ॥ 

తౌ. గిలాయువునందు శత్రు చికిక్సం జేయవలయు, 

శ్లో సమర్శస్గంతు నంపక్వం ఛేదయే ద్లళవి(ద్రధిమ్ ॥ 

తౌ, మర్మరహీత స్థలముల యంచు గలిగిన గళవి దధి పండియుండిన దానిని 

'డింపవల యు, 

నర్వనర సామాన్య చికిత్స, 

శ్లో! వాతా త్పర్వ సరంచూశ్ణైర్వననై ౩ (పతిసారయేత్ ! లం 

వాతహంె స్పిద్దం పాతం క బలనన్య యో | పీతాతుశే 

జ్యో జో 3 జగ g 2 వళ్ళ నో నశే శుద్ధ కాయస్య చేపీనః। నర్వ వీ త్తహర:ఃకా సే వీథి 

ర్హుథురశీతలః | (పతిసారణగండూవపు ధూమనంశోధనానిచ। 

కఫాత్సుశే నర్వనశే (క్రమం కుర్యా త్మ ఫాపహమ్ :| 

తా, వాతజ సర్యసరమన గా ముఖపాకమున- కాని నువ్వుశోరుద్ది వాత నా 

“కౌహధ యు క్షయుగ నీద్దయు జేయబడిన తెల? డాషహ నస్యముల', జేయవల 
౫, పిత్తజ సర్వసరమున తోలుత వినేచనము ... వీడప పిత్తవామెన “ర్వ 

జీ లె ర 
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వధుర శీతకర చికిత్సం జేయవలయు, కఫజ సర్వసరమున * |(పతిసారణ గండూవ 
ధూమపాన శోధనయులను సర్వకఫవార చికిత్సలను జేయవల యు, 

గళరోగ చికిత్స. 

న్లో॥ కంఠరో శేషు నృజ్బ్యామై స్తీ ర్నస్యాదికర్భభిః | 

చికిత్సక క్చికిత్సాతు కుశలో (తినమాచ శేత్ | 

తా, గళరోగమునందు ర।క్షయునుదీనీ తీళ్లక రొషథముల నొసంగి నస్యాది 
కర్మల జేయవల యు, 

ముద్వి కాది చూర్ణము, 

న్లో! మృద్వికా క కటు కావో్యోప. దార్వీత్వ్ క) ఫలాఘనమ్ | 
పాఠార సంజనందూర్యా చేద్దో వ్యాలీ సుచూర్జి తమ్ | 

మౌద్భయు క్త కం విధాతవ్యం గళ రో మవశాపధమ్ | 

తా, చాక్షపండు కోటుకరోహీిణి (లికటుకములు (మానిపసప్ప లవంగ పట్ట 

(తిఫలములు తుంగముస్తైలు అగరు శొంఠి లేక చిరుబొద్ది రసాంజనము గరిక 
'వెక్క్ట_డుతీ7 అనుచాని చూర్షములో తేనెగలిపి గళమునందు లేపనము జేయవల 

యు, ఇది గొప్పయావధము, 

శ్లో యవా[గజం కేజవతీం నపాశా రసాంజనం చారు నిశొాంన 

క్సస్తోమ్ | శ దేణకుర్యా ద్ద దుటి కాం ముఖేన తాంధార యే 

త్సర్వ గళామయేమ | 

తా, యవమారము వెక్కుదుతీ7 ఆగర శొంఠి లేక చిరుబొద్ది రసాంజనము 

(మాఖ్రిపసపు పిప్పలి ఆనువానిచూర్ల ములో తేనెగలిపి యుంటలుజేని 'సోటిలోనునిచి 
కొనిన సర్వకంఠములు పారించు, 

* కల్కు_ అవలేహ చూర్మ భేదములచే (పతి సారణము తి -విధంబులు, కౌ 

వున వానిని _జేలికొనతో (గహీంచి నాలుకయందుశాని లేక నోటియందంతట గాని 
లేపనము జేయుటయ (పతిసారణ మనంబడు, 



భగందరరోగనిదాన లశ్ణ చికి త్పాదయః, 693 

ముఖపాక సామాన్య చికిత్స, 

న్లో! ముఖపాకేసిరావేధ శ్నిరశ్చవిరేచనమ్ 

మధుమూ(తఘృుతశీ ర ల శృక బళ్యగహః || 

తా, సర్వముఖపాకములయందు నీరా వేధ శిరోవి శేచనమును జేయించి తేనె 

గోయా తము నెయ్యి షాలు శీతకర పదార్థములు అనువాని * కబళమయును ముఖము 

నందు భరింప కల యు, 

నో కుం దవల్క_లజ కథ నీ ఫలానంభవోథవా | 

ముఖపాశే|పయో, కృవ్య స్పక శెదేముఖథావశే | ' 

లొ, పంచత్యకు్యు_ల కపాయములో గాని (తీఫల |కపాయములో గాని తేసి 

గ లివి నోరయనుగడిగిన ముఖపాకము నారించుం 

తిలాది్ గండదూపషము, 

న్లో! తిలాసిలోత్పలంనర్సి శృర్క_ రాతిర మేవచ | 

నలోథేో)దగ్గవ కన్య గంశూపోడాసానాథశనః | 

తా. నువ్వులు నల్ల క లువగడ్ల నెయ్యి పంచచార పాలు బాాద్దుగ' చూర్షము 

వినిని ౪ండరూమమువేనీన ముఖపాకము దౌహము శమించు, 

యస్ట్రామధ్యాది (తె తె లము, 

వ్లో॥ యక్షీమధు పలమేకం (తింళ న్నీ లోత్సలన్య పో ఇ లస | (పస్థం 

తద్విగుణపయో విధినా పక్యంతు నస్వేన | నిశిపదనన్వ(స్రా 

వంకుపయతి గా(త్రన్య దోషనంఘాతమ్ ! వవు స్ప్వర్షత్వమ 

వశ్యం[కమశో భ్యంగోన జంసూనామ్ |! 

శా, ఆతినుధుగము 1 పలము నర్స్ క లువగడ్డ లు 80 పలములునూనె 1 (వస్థ 

ముపాలు 2 (పస్థములు యిటుల వీనినెల్ల నేకముజేనీ మందాగ్నితో (3 3 లముకౌచీ 

ర్మాతులయందు నస స్యము చేయిం చిన యుఖుసాభము శరీరమునకు లేపనము జేయిం చిన 

శరీర దోషము హరించి బం-గారువంటి కాంలిగణుగు, 

శ కబళ మన---కల్కాాడుల నోటినిండబోనికొ ని నమిలి యుమిశేయు టయ, 

32 
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కాకి దాది తైలము, 
స్లో మాద్రి (దా నింబప్మ + “కాణి మధద్దుకం | సలముత్సలమ్ | 

వె లమేఖి రిప కృ కన1ం ముఖపాక సారంపరమ్ | ద ఫ్రీ 
తా, పసప్రు వేపాకు అతీమభరము నల్లకలువండ ఆఅనువఐ *" కల, ములో 

aE) 

తెలముగలిపి కాచి నోటిలో ధరిం ముఖపాకము హరించు 

EN న 
జూతీ-కోంశవు పూగైశ్చ చాకు వాత మృ గాండ జై ® 1 

యా నో వ్ 

ప ఫక్కంర్ష మి ౫౫ 8 పా సై ము ఆ చశోవవూః | 
వూ 

చ 

గుటేఃక్ళ తాం ముశ్టోభాొ భార్యా సాసిసాం త్యఖిలాక గ దాక | 

జిసహోస్థ దంతవదన గళ తాలు సముద్భవా౯ | 

తా, 100 పలముల నల్ల గుక్ముపట్ల శు ఆఅంవొక (ధోణసమాణ ముదకము 

షోని యష్టమాంశ ముగ క హోయము కాచి వడి యగ టి అంచు వాపి కర్పూరము 

౦-చచివక్కలు ౬వంగపట్టయేలకులు అవంగపతి నాగేేషకములు కస్తూరి వీని 

పార్ల యును దినుసుకు కర స రనూణము చొప్పునగలిపి సెనగగింజలంతే మా గత్రలుజేని 

సీటిలేేనుని చికొని దాహరసమును | మిం చుండిన నర్వముఖకోగములు జిహ్వారోగ 

యుఖు "పదవి నోములు దంతనోనసగములు లోవ వేగా ములు “5+ర5ం చు, 

దంతే(వ నణ లతశుణము, 

క్లో! [చరేే] దంత్మనణం కపోలోళ్లం పూయం (నవతిసంతతమ్ | 

వతదషోపషుం సువిజ్ఞాయ తతః కర నమూ చ కేశ్ e 

కస ట (వణముబుట్టే యెల్ల ప్రశ ఫం సెముగారుచుండిన దంత వణమని 

—_ ఓ 
గబ వలు, an మ్ MO 1 Ho ఇ. చ: రకువలయు, 

Be 

3 

1 వింధ్యా క టక్ లలు నోవమీససునంశ్చృతమ్ | 
న్స్ "a ES వూవవో షో నమ వ్థా | 



కా షు ot భగందరరోగనిదాన లషణ చికి త్సాదయః, 

తారార్కొ_ దుగ్గనహీతం కోవ మే 'ద్దంధ లేపనమ్ । 
కపోల దంత[వణకం నాశయ్ న్నా(తనంశయ; || 

తా, గొడ్డుకాకరగడ్డను అవుశేడతోవండి బిళ్ళలుగ కోని జిలేడుపాలతో 

తి మార్లు భావనజేసీ యెండనెండించి పీదప వుప్ప జిల్లేడుపాలు వీనితో భావనజేసి 

మరల ఇండించీ గంధము దీనీ 2 మాసములు లేపనము సేయుచుండిన చెక్కిట 

జనించిన దంత వణము నిశ్చాయముగ మౌనును, 

| [అన్యా స్తే) గోతుర స్యరసంక స్టే పార్వ దంత (వణస్య 

చ | పూరితం శాంత యత్యర్థ మిత్యు క్ర కృం మునిఫ్రుుగవై 8 | 

తా, దంతపార్శ్వ్వమున (వణముగలిగిన నా (ప్రక్క_నుండు చెవిలో పల్లేరు 

రసమును పిండిన దంత వము మించు, (మలీయు పల్లేరురసయును (వణయు సె ౬ ల గ 

నులు పట్టించి విడప చేకువీరవిత్తుల గంధమును గాని చిశ్రయాలగ' రథమును గాని లేప 

నము జేసీన దంత వణమయు మానును, మటీయు కలిమేక్యరపువెక్కనంధమును భల 

ణము సేయు-దు దానినే (వణముె లేపనము సేయు చుండిన 2 మాసములలో తే 

(వణయు మానును పథ్యుఘు —చ ప్పీడివంటకమును ఆవుపెరుగును భుజింపవలయ., 

డంతే|వణములయందు రస “క ర్పూరమును 2 మాసములు సేవింపుచు చవ్పీడివం ఎక 

మును భుజింపవలయు, 

క॥ తుందిలపుచెక్ష్మ_ ననుముల:ః | బొందుగంవచనుబువేసి భుజి 
“ఊచముంపదగు | న్ముందుగను నూసివోవును | దందడి నెొప్పించు 

చున్న దంత[వణముల్ || 

గ్ గొడ్డుకాకరచెక్టుల గడ్డనూ నె | “గసాకపాశంబుచేసియు. 

(గ్రశేలవవయు | “సంశయం బేల యిదినిశ్చయమ్ము నుమ్ము 1న 

రులళశూధించు దంత వణాలుమాను | 

గ్ రమ్య మైనట్ట నాగనరంపుగడ్డ | నెన్న గూరిచి సేవింప వి 

వదంతి | (వణములన్ని యుమాను భూవనవలయమందుం౭ ] జిర 

తరంబుగ( బథ60ంబు సేయుచున్న || 

దంతే (వణ అలషతముణము, 

న్లో! (సిద్ధ ర నార్ష్య వే] వాలేన దంతచలనం ర క్త ననణముచ్వ కే | 

క్రమేణా పూయ వీడాచ దంతగోశ్లే తథా భవేత్ ॥ 
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తా, వాతదోవషయువలన దంతములు కగలుచు రక్ళాఘయు (సవింప్రుచుండుః 

కృమివలన దంతముల నొప్పిగ లిగి తీముగారును, 

"కాలింగాది యూర్ష ము, 

న్లో [ మాధవనిదా నే] “కాళింగచింవా విజయా మూలంఫు=ఖ్య 

శ్యమారకమ్ | చలదుత దృఢత్వన్య [ప్రత్యేకం దంతధావ 
సాత్ ॥ 

తా, కొడిసెసాల చింతేగింజలు తక్కి_లివేరు తెల్ల వెంపలి గన్నేరు కీనిలో 

చేని చేస నూక పండ్లుతోము కొ నిన కదలుచుండు దంతములు గట్టిపడును, 

న్లో [ఆయు క్వే బే) జాతీగోరంటషతం వా చర్వయే త్చ్రాతరుక్థి 

క్ల లితాద్దం నతా_ నె వనాల్ | న. స్థిరాశ్చ చలీ తాదం తా _స్తత్కా. స్పైర్టంతధావనాత్ 

తా, జాషతినిగాని లేక నోరింటాకును గాని పౌతఃకాలమున ననులినను లేక 

వాని ఫుడకలకవో దంతథావనముచేసీనను (లేక ములునోరింట మామిడి పచ్చిజిళ్లేడు 

వీన ఫుడకలతో దేనితో నేని దింతధావనముకేనీనను కదలుచుండు దంతములు గట్టి 

పదు, మజియు విజెములో డజీడిగింజలగలిపి విజెము సేయిచుండిన కదలుచుండు 

దంతములు దంత వణములు శీముగారుట వారిం చు. ఇంగువను అవు వెన్నతోడ 6 మౌ 

సములు వేవింపుచుండిన దంత శూలలు కృమిదంతేములు కదలుచుండ దంతములు 

ర క్షదంతములు హరించు, 

లాంగల్యాది యాగము, 

న్లో శోయీన లాంగలీమూలం పిస్ట్వాంగు మై. (పలేవయెణ్ | 

దంతా న్ని ర్యాంతినో చిత్రం కీల కా కాతుకావపహోః | 

తా, వెన్నచర్త గడ్డ నుదకముతోనూ! దంతములయిందు | వేలిశోరుదిన దంత 
౧౦౬ a ఏ 

కూలలు వారించి పురుగులూడిపడును. (తె కౌచును మెలుతు త్లేయునుశూరి సండ్ల పె 

బూసీ సెగయందుకాౌచిన దంతములు గట్టిపగుటయే గాక దంతేశాలలను వారించు) 

జాతీప[ తాది చూర్ణము, 

న్లో! (మాధవకల్సే] జాతీష్యతపువన్న వాగజకణానోరంటకుష్టంవ 
బా! చవ్యంశు ఢి హరీతకీసమ కృతం చూర్హ్య ంము ఖేథార యేల్. 



భగందరరోగనిదాన లక్షణ చికి త్సాదయః, - రిం 

వాతఘ్నం (క్రిమిదంతళూలక ఫజం న ర్యమయం నాశయేత్ ॥ 

దుర్లంథాధి నమ _స్తదోషశమనం దంతెష్బ వ(జాయ తే | 

తా, జాపి గలిజేరు గజవిప్పలి ములుగోరింట చెంగల్వకోన్టు నసచవ్యము 

కొంరి కరక్కాయలు వీనినిసమభాగములుగదం చి చూర్ణము జేసీ దంతముల యందు 

లేపనము జేసీన దంతవాతము | క్రియలు దంతశూల -సీయు గక్తముగారుట దుర్గంధము 

దంతములు కదలుట మొదలగు నుప దవంబులన్ని యం శమించి దంతములు వ(జ 

తుల్యంబులగు, 

ముఖదోగమునందు పథ్యము 

శ్లో! [మాధవనిదాశే] స్వేదోవిశేవోవమనంగండూపః (పతిసార 
ఇమ్ | కబలో నృక్స్రతిర్నన్యం ధూమళ్ళ్శస్తా/గ్నికర్నణి | 
తృణథాన్యం మను వాముడ్దా కులునా జూంగలోరనః |! బ 

హుఫు(త్రి కార వేల్ల ౦ పటోలం ఛాలమూలక్షమ్ | కర్పూర 

సరంతొంబగాలం తపాంబు ఖదిరోద్ల తమ్ | రటుతినెచ వ 

వ్యం “ఎ తంస్యా మ్ముఖగగిణామ్ | 

తొ, వమటతీయుట వీనేవనమువవినము గండూషము (పతిసారము కబల 

థారణము రక్ష మోక్షణము నస్యము ధూమపానము శృస్త్రకర్మ అన్నికర్మ దూసరి 

బియ్యము లేక వెదురుబియ్యము యవలు పెసలు పులవలు జూంగలమాంసము చేల 

యునీరిక చల్ల పిల్లి గడ్డలు కౌకరకాయ చేతిషాట్ల లేతముల్లంగి పచ్చకర్ఫ్ఫూరము 

వుదకము వి'డెము నల్ల తుమ్మక పౌయమయు "కొరముచేదుగల రసములు యుపి ముఖరోగ 

ములయందు పథ్యక రంబులు, 

ముఖరోగమునం దపథ్యము. 

శ్లోః దంతశాష్ట్రం స్నానమన్లుం మత్స్యమానూప మామివమ్ | 
దధికీరం గుడంమూవ- రూ.హొన్నం కథినాననమ్ | 

అథోముఖేన శయనం గుర్వభివ్యంది కారిచ | 
ముఖనోేము సర్వేషు దివా నిదాాంచ వర్ష యేత్ | 

తా, దంత కొస్ట్రము స్నానము పులుసు మత్సే సములు ఆనూపము జంతువమూం 

నము “పెటుళు పాలు జోల్ల యు నుస్తులు ఈయాతాన్న యు కఠినాసవను బోరగిలపరుం 

డుట జడాన్నము ఏండివంటకకు పగటిని వ యివి ముఖరోగ మునం దపథ్య కరం 

బులగుటచే వానిని వర్టింపవలయా, 
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తుండి(వ్రణ లషతమణము, 

నో [ఆయు శే చే] శోఫాస్రూయంచ వేధశ్చ శల్యపాతం భ వేద్యది। 

తదేవ ముసిభిఃపోగ) క్షం తుండి(వణ మితిధువమ్ 1 - 

తా, వాపునొవ్పీగులిగి -చమును'గార్భుచు లోన శల్యయు చివికియూొడి శల 

చారుటమే తుండ వణమని 'తెలియవలయు, (దీనియందును ముణటి౫ము సర్వ వణయుల 

యందును రసవుబ్బ వేయవలయు, 

రన డబ్బ. 

న్లో! ఆకల్లశైలా సురవుప్పశుంఠి కృష్ణా స్థిిణిప్కాశ్చ రసం 
ద్వినిష్కమ్ | జ్యోతిష్ణతీవై (త్రిఫలా గుడన్య దీళ్యన్య చ 
తరి పలలాని యోజ్యం నంమర్ష గాఢం (కహర ద్యయేన 

ద్వినిష్క.మా (త్రంచ ఘృు తేనఖాద్యమ్ | నవాయునోగం 

నహసానిహాంతి మర్శస్థి తా౯ గ)ంధథియుతాం స్పథైవ ।& 

దుంబరం కాకణకంచకుష్టం క పాలకండూశ్చ తథానిహంతి | 

తొ, గసవుబ్బ ౫ విధంబులుఆఅందగు మొవనటిది అక్కు_లక జ్ఞ యేలకులు అనం 

గముబు శొంఠి పిప్పళ్ళుఅనునవి దినుసుకు తి జేననిష్కములు కుద్ధి జేసిన పాదరసను 

వెణుతుబువిత్తులు యివి దినునుకు 2 నిహ్క_ములు (తీఫలయులు బెల్ల యు వోమఫుపొట్టు 

యువి దిమసుకు శ Fేసీపలములు యిటుల వీనిని రోటిలోనునిచి 2 రూములు 2 రో 

కండ్లతో బాగుగదంచి 2 నిష్క_యుల యెత్తును_ నేతియనుపానముతోడ భతీంస 

వలయు, యిటుల శ్లోకో క్ష (సకారముజేసీన నోరుపట్టును గావున మైయొషధకు 
తోడ చేశడు మంచివేప చెక్క_ గంధమునుగ లిపీ 9 రోకండ్ల తో 1 రూముటొగుగ 

మర్దించి 18 యుంటలుజేసి 9 దినములు శేస్రుమాపు వేపచెక్కు గంధములోపొదిని 

2 నిష్క_ములమొత్తును చేతి యనుపానముతోడ |మింగించవల యు, యిదియ యొక విధ 

మగ రసవుబ్బ మజీయు చేపగ ంభములో చెదవ్యయులను 10 చిన్నయుల యెత్తు సర్ధి 

జేసిన గంథకమును 3 శేరు బెల్ల మునుగలిపి రోటిలో 1 రూముదంచి 15 యుంట 

లుజేనీ కేపుమాస్రు 2 యుంటల చొప్పున 9 దినములు ఆవు చేతీతోడ భతీంప 

వలయు యిది 3ండవ విధమగుర సవుబ్బ యీరెండు రనవుబ్నుల నేవించున పుడు 

నిగెము సేయుచు గాలిలేనితావున నుండవలయు 10 యవదినయున నూరకపండి 11వ 
దినమున ఆవు నేతితో వలయంటికొని చప్పిడిపథ్యము. నేయుచుండిన వాతరోగ 
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ములు నర్మ స్థా నములయందు జనిఠ చిన గంధులు (వణములు) ఇవుదుం బరకుమ్టువు 

"కొకణకుష్టువు కపాలకష్టువు దురద చ కారమువలన మండ డొక్క_మండ పేరులేని 

(వణములు ఫరంగి రోగములు యినియన్నియు మానును, (యీయుబ్బజేసిన పిదప 

8 మానములు పథ్యయుగనుండి పీడప రసకర్షూర మును 'సేవింపవలయు,) 

క్ర॥ వర చి[త్రమూలమూలము |! మురియంబును నూ నెగూర్చి మేలు 

గబాకుం | బరపుగం గోలినను భగం! దరమండలుమానుచుం 
డుదంతగదంబుల్ | 

న మేదివినిజి|త్రమూాలము 'మేుకనాల | వండితత్టీ రములుంగో9ల 

మండలములు | పథ్యముగ వాగు దుగ్ధాన్న పానములను1గొన్న 

జనుడొక్క_వముండల కులమణంగు | 

సూతిప్రుంటి లశ్ణము, 

శో పతుమగ్వేతు యజ్ఞాతం పూయసావో భవేద్యది | 
తన్నామమునిఖిః పూవైస్వేః కరూప(నణ మితిన్నృతమ్ | 

తా, కంటికొలికివద్ద వణసునించి నీశవ లె చీయు గారుచుండి వ కరూప్మవణ 

వుని వచించిరి 

చ! ముజీయుచు నజనీలిరనము1స్తలియు న్లడువేగ రాగి ముం। తను 

గడుమర్లనంబుగ ముదంబున. జేసీయు నూతివుంటిపె౧ | దన 

రంగ. బెట్టి కట్టియు నుతంబుగ మారెడు చెక్కు 'మేంకపా। లనయ 

ము గో)లమానును జవావళివోచన జాలరోగముల్' ॥ 

(ఈ నూదివుంటియందు 40 దినములు కట్టుగట్రవలయు,) 

జంతి రాజ[వణ లతుణము, 

న్లో! మభ్యే శరావరూపేణ జూతం ఛి[ద శృతై ర్యుతమ్ | పూయ 
థూ లే (పవ శేతే జంతికా (నణముచ్య తే. | తచేవ ప సేయ 

జ్జాతం రాజ్మవణ మితిస్టృృతమ్ It 
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తౌ (వణమధ్య భాగ యు నాకుడు యొక్క రమాకెరముగలడై శతే ఛి నములు 

గల నీరును గారయ్న చు స్హూల సకం గాడి యుండిన జంతికౌ వణ మనం బడు, 

ఇచే కళలో జనించిన రాజ ౩ ఇ మనంఎడా, 

పీ! మహినొప్పుశాయభసన్మంబుకు గరకకాయల  మసిసూరియు 
నలందియొక టి] సన్న పానలిహార నరవిగాంవాకంబు చేసి కట్టు 

నంబని చేయినొక్చటి। యిట్లి పామాణంబు నిలవ ఉజూబిని దం 

తే వణాబుల చాంయపదొకటి; దంకియాకు దెచ్చి ధన్యంబుగ" 

సూరి కట్టుగట్టినను బోకడచునొకటి | యరయనీనాల్లువిధ 

ముల నావధముల ! వై రమనిపించుజంటిక (వణముశెల్ల | 
ము 

జగడిసిం ముకం os చెప్ప సాటిలేవు | నరుల కెల్తనుమూను 

నిర్హయముగాను | 

| స్నాయుక (వణ లత ణము, 

న్లో! చేహే|౫ంధోన్తు నంజూతః పూయం[నవతి నిత్వశః | 

త దేనమునిభిః పూరై (8 స్నాయుక (వణముచ్య తే | 

తా, శరీరమున కోయలతీవళి జనించి గటి వము. నెల్ల ఫడు 'గార్బుచుండెన 

స్వా యుక (వభమం వూర్వూసనలన నగును వొంచి 
(a 

cp 

స్నాయుర (వ్రణమునకు గంధక 2 లము, 

న్లో! అధవ*ర,_ స్నుహీకీ. రై ర్వన్రుంలేవ్యంతు స ప్తథా 
గంధకం నననీ లేవ పిస్టార్ధావ(న్రు) ౧ తు లేవరో-త్, 

లేద్య ర్రిందిపి తాంకు న్యాద్ద్భ శంథధార్యా ద సోముఖమ్। 

తలి తన్న్భ్రవ లే ఖభాం డేగా)స స్య చూసేవు యాజయేత్ | 

ల్లం రనమి[శంచ నాగవల్లి ద చెనచ | 

భకుయె త్నాషయుకంహంతి సర్భ(వ్రణ హారంన్మ తేమ్ | 

ఛం * జమిలి వస్త్ర మాను గడు హాము గంత బెపకముదునా లు ఆఅనువానిలో సేజేసీ 
గా 

వీ యెండించి దానియం ను కుద్ధిజేనిన గంధకమును వెన్నలో యూరి పటం చి 

వ ర్తిగజాక దీపమున వెలిగించి తల (కింయగు లెక కిఆందువడిసెకు గం ఒశీలయును గాజు 
aa 

9 
ణు స్ట్ ల చిన్నములయొత్తును తవుల పాకున రిని చాని-పె చిన్న మెత్తు 
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'వీంచి విడెమ సేయవలయు. యిటుల 16 దినములు శేపషమాఫు జేయు చుండిన 
న్న యుకో వణయు మొదలె న "సర్వ వణమయులు మానును. (మజియు స్నాయుక' వణ 

గున రసయుబ్బను సగాజేయందగు,. (పథ్యము న ప్పీడ్సి 

స్నాయుక [వ్రణ చికిత్స, 

శ్లో॥ పాశాళగరుడీమాలం పిబెద్న్నాయుకనాశనమ్ | 

శౌ, దానరివేరును నూరి సేవించిన స్నాయాుక వణయు మానును, 

నో (ఆయు న్వే చే] నృమూ_తె 99 కాంచనీంపిస్ట్వా లేవస్సా్నాయు 

కజిద్భ వేజ్ | వా రాక పష్మతంన్న, మూతే 9: పిండంచాశ్వత్సపత 

శే! 'నంత _ప్తంబంధయే చ్చీఘ్ర)ం వమయి తాషాయుక ౦కిల | 

తా, 'జేవకౌంచనపు చెక్క_ను నరమ్మారముతో నూరి లేపనము జేనీనను 

క వం -గాకను నరమూ[త్రముతో నూరి ముద్ద జేనీ శావియాకులోనుని చి వెచ్చజేసీ 

"యు న కటుగటినను 'స్నూయుక వరాము మోౌానును, 
బె a) 6౬ ( 

_స్సన(వ్రణ లశ్ణము., 

[నిద్దర సార్ఫ వే] వాతేన కఠినంశుక్ష ౦ _స్తనంభవతి డారుణమ్! 
పూర్యో దన లే చేన సుఖా సేన సుఖాపపహామ్ | పె మై తాధిశ్వే 

నృ వేరోగో కోర్స్ ఇకా భవలిచారుణా | మూ లేనకర వీరన్య సీతతో 

మేనక పేషయెల్ | _న్తనమాలేపయే కేన సుఖమాష్నో తిత 
ర కాల్ | శ్యయధుశ్భ్యామ వర్లశ్స _స్తనశె ృవకఫాధిశే | 
మధుయష్టింక ఫేతో య; విస్టా లేపే సుఖావహామ్ | నన్వే 
షూంన్తనరోగాణాం ర_క్షమాకుః (పశ్య తే | 

తా, కఠినముగ తెల్లగ చూచుట కుభయంకరముగ నుండిన వాతజ స్తన వణమని 
లియవలయు, దీనియందు పూరో_క్ష లేపనమును సుఖోన్షముగ జేనీన మానును, 
'నమునక డుపీడగలిగ (వణ మెజ్హ నై యు ౦డిన పీ త్హజ _సన్మవణమని "తెగియవల యుదీని 
'ందు గన్నేరు వేళ్ళను శీతోదకముతో నూరి శేప నము జేసీన తకృణమున మౌనును, 

శో 
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"లేక జలగలతో రక్తమును దీయించినను మానును, వా-చినల్ల నై యుండిన శేష్మ 

జ_స్థన వణమని తెలియవలయు, దీనియందు యాష్ట్రిమళుక మును సీళ్ళతోనూరి లేప 

నము జేయవల యు, సర్వ స్ట న్యవణములయందు రక్త (సావము జేయించవలయు, 
రా ఆట 

నో॥ రనంవాశివవీజంవా బలి కె లేన మిగ యేత్ | 
యా ర 

నాగవలీ ద శేపిష్ట్వా ఖాదయేత్తదనంతరమ్ | 
దు 6) వాలి 

తాంబూల చర్వణంకృ "త్వా లవణామూదినర యత్ | 
a cn రా 

_న్తన్మవణ- నిహంత్యాళు నాసానోశపశన్యతే | 

తా. పె జెస్పెంబడిన గంథకె లమును తమలపాకువ బట్టించి దాని-"పె వూ 

టకవచిన్న నొత్తు శుద్ధి జేసిన యింగలీకమును గాని లేక ఘద్ధి జేసీనరసమును గాని నునిచీ 

(వేలితోమర్చించి భకీంపవలయు, యిటుల 10 గినములుశేపుమాపు సేవించచివిబెము 

చేసిన_స్తననాసా (వణములు మానును, దీనిని నేవించునప్పుడు ఉప్పును. పులుసును 

వర్భి ంపవలయు, (మటియు గెంకుమండల ములుయింగువను వెన్న లోగ లిపీ భక్షీంచిన 

_స్తన్మవణములు మానును. 

9 = ల | గ లో 

క్ష ఇమ్ముహిగంధకతై లము తమ్ముల పా కునను జరిమి తే౫ (జిన్నం 

బు౯ |! చెముడినింగిలికంబును |! దమ్ములముస్టైయ మాను 

దగంజనుమూాదల్ ॥ 

ఆభ + లా © నా అగ అక్, జ 

న్లో! [శనశ్రనై జ్యే] కరవీరన్యమూలంచ హ్యుష్ట్రమూ(లేణవేష 
యేత్ | తత్స శాత్చ్పుట తేర _కృంక సె/న్వాసో టయేద్భిషక్ | 

TIN ధో ఆ కూ) ఖు 

తా, గన్నేరు వేళ్ళను లాటవిట మూతముకోనూరి ముద్దజేసీ కట్టు” ట్రీన 

తతణమున పగిలి రక్ష్తముగారి _సనవణము మానును, లేకళ్ర్రుముతో గీచియైనను 

రక్తమును గార్సిస మానును, 

వటాది కహాయము, 

శ్లో! వటకోదుంబరాశ్వళత్ద స్లవమకార్జునకత్వచః | 
ఫై జ కా 

తోము. చుర్తునా ఃకాంకం పాదజేషంనమాసహ శేతీ | మాలుర్లుడా 8 కా 
ఏకేన కూళయ్ న్నిత్యం (సావపూయం నాశేత్ స్తే || 

* 
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తౌ, మజ్జిమేడి రాని జువ్వి యేరుమద్ది అనువాని పట్టల సమభాగములుగ 

దంచి దానికి నాలంగింతలునుదకముటోని చాలవభాగముగ కపాయముకా-చి వీడియ 

గటి దానిచే (ప్రతిదినము _స్తనమౌదల' గడుగుచుండిన చీము గారుట మౌనుకు, 

న్లో మధ్యాశజై నైనదారుంచ పిష్ట్వావ_ర్హింపలేపయేత్ | 

పూయం[సాన్య స్తనే ఖీప్తా( రోపణం కురులేతణాత్ | 

తా, డేవడారుణెక్క తేనె ఇయ్యి వీనిశోనూరి వస్త్రాయనకు బట్టించి క ర్తి 
జేసీ వణకు నందుని చిన గొమ్మున చీము కోరి చనుమాదలు మానును, (మటియు దీని 
యందు ధూప తేల లేపనమును గాని తామభ స్మ 'లేపకమునుగాని జేయవలయు. చను 

మాదలు గడుపెయుండిన రనకర్పూరమును 2 మండలములు నేవింపవలయు, మటి 

యు రసవుబ్బను జేయవల యు, (పథ్యుము చవ్పీడి, ) 

(గంధి వినర్పులయందు శ స్ర్రైకర్శ నిపే.ధము, 

నో రక్ష మేవా([శ్రయ_న్తన్య గంథాశ శ్ర శా లేతదా | 

శా మ్యేద్ద )ంథివిసర్పిర్న సాతకార్యావివారిణా | 

కఫవాతౌశ్యానకాసౌ శోపహిధ్యాతిసార కా౯ 

US ంధీనాంకురు తేమాలాం ర కానాంతీ (వ క జర మ్ | 

జ జ్య కో ఇ త్యేవం[గంధివై సర్పి మోహమూర్చాంక 5 తిచ | 

తా, (గ్రంధులు రక్త శి తంబులై జనించుటం జేనీ యాగంధులను విసర్చి 

(గంథులను శస్త్ర ము జేయంజనదు అఆటుజేసిన నవి శమింప కండుటళయ్గాక కఫ 

వాత పకోపమువలన కాస కౌాసములు న్ యొక్కిళ్ళు ఆతిసారము ర క్ష గంధుల 

యొక్క వరుస &ీవజ్వరము మోహము మూర్చ మొదలగు నుష్మ దవంబులతో గూడి 

కష్ట సా భ్షంబులగు, 

శో [నిత్యనాధీయే ] (గంధిపాపాణకరినో యది నై వోపశామ్య 

తి | అథాన్యదాహ మో శేణ ర_క్షంవాథవిమోతు యేల్ 

వారిభిస్పేచయచై. పద్యః పాకళతస్సర్వకర్శణి | 

తా, గంథులు జాయివ లె కఠినంబులై శాంతి జెందకఘుండిన వానియందు చాహా 

మైరకరలనుగాని లేక ర క్షసావమునుగాని జేయవల యు, (ఆమారకర్శ మెద్దియ నిన 

వర్ద మూర ములో [కొ త్త సున్న ముగలిపి (గంధులనడుమ మూడుబొాట్లనుంచవలయు, 
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ఈ పకౌరము మూడుమా రులు జేనీన నవివ్రణంబులగ, డానిపెపెరుగు వర్తి నిదడిపీ 

చేసీనమానును, లేక వానియందు ర।క్షమునై నందీ యవల యు, (గంధులన---క తులు 
గ ఎప్ క ue న ఇ 

దీనికీ జి కిత్సవు ల్తే సంజ కూరము వుమ్మెత్త క కులకారయు దొగ్లలి వేళ్ళ శూరము నల్ల 

యుపీ, క ుతారము కొ!త్తసున్నము వినినిగ లిపీ కంతులనడుమ నెక బొటును 
ఎటు (జ 3 లు 

8 దిక్కుల 8 బొట్టనునిచిన |వణంబులగు, ఆవి కరగువరకు పెజుగులో వ రల దడిపి 

చేయవలయు, అవికరిగన పిదప సీళ్ళవత్తుల -వేయవల యు, 

(గంభులకు బృహత్యాది లేషము: 

శో! బ బృహ తీచి దిత్రకంవ్యాఘీ) క కణాసిద్దార్థక సభా | 

జ్ 
న్న్న హేనసిద్ధంకార్యంస్యా శ్రీక్టంశుష్కన్య "లేపనమ్ | 

న కోన్యుబ హుకో గంథీ న్విటన్న యాత్స్పునఃపునః || 

తా, సెద్దయులక వేళ్ళు చిత్రమాలము చేలములకవేరు. పిప్పలి తేల్లానాలు 

పనిని నూరి నూనెలోగలిపీ వండి కొంచె; యుష్ట్ర యుగ చేపనమువేసీ యొండించి కట్టు 

గట్టిన (గంఘులు మౌనును, యిటుల పలుమారు జేయవల యు, 

స్రునర్న వాది లెపము, 

క్లో॥ పునర్న'వార్మాభయతిగుమాల  కరంజసింధూల్లమవశా హ 
: స్ 

భానామ్ | కల్క_౦(పలి ప్పంపశుయూూ త్రేపిష్టం (గ ంథ్యర్పుదం 

హంత్యపచించనద్యః | 

తా, గలిజేరు వేరు శళ్లేడువేరు క రక్మా_యలు మునగ నేరు కానుగ వేరు సెంథ 

వలవణము శోొంకి వినిని సమభాగమయులుగ ఆవుసం చితముణో నూరి కల్య_ము జేసీ 

లేపనము జేసిన (గ౦థి అర్నుదము ఆపచి తక్షణయున నూనును, 

ప్రూాతిరంజ లేపనము. 

(యుత ంక డె] నూలంపూతిక ర జన్య చితకంలవణంపర 

ol మ, ! ఉప లెప్యతథాపిష్టం నమ _స్తగంభిభడనమ్ |] 

తా, నెమలినక్క లేక వెమలడున చెక్క 

సె ంశథవలవ:3యు సీనినినూరి చేపసనయుశేసీ కక. కిన నరం ౫౧౦ంధులు వగులును, 
ae చొట ప 

(కొనుగ చెక్క చితఘాలము 
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గళ గంధిన్వరూప తచ్చికిత్స, 

న్లో గ భేగంధిశ్చ యోజూత _న్తన్నామగళ (గంధికమ్ | 

వి మ్రేనఖా(గ్రంనిఖీప్వ భిత్వావిప్పలికాంద చేత్. ॥ 

తౌ. గళములో (గంధి జనించిన గళ గంధి యనంబడు, రానియుక్ణామును. 

గోరుతో గీచి పిప్పలి చూర్ణము సెట్టి నమానును, 

రిరీహూది లేపము, 

న్లో! శిరీషంచశివాంశి (సం పంచాంగ ంచయవన్యచ | 
అన్లుతశేటనంపిష్య గళ (గంధింసొ శేత్సరమ్ | 

తా. దిరిసెనవుచెక్కు.. వునీరికకాయ మునగ పునర శానియాకు వేరు పట్ట 

విత్తులు యవకారము వీనిని నమభాగములుగ' పుల్ల చల్ల తోనూరి యుడికిం చికంథమున 

లేపనము జేసిన గళ గంధులు (గళమున జనించిన కంతులు), మానును, 

వ్యోపాది కపాయము. 

న్లో [వమూధవనిదా నే] వ్యోషాతివ్తావిపా పాఠా చారుముసాక ళం 

గతా | గోమా త్ర క్ళథికా చేయా కంఠ గంధివినా శినీ' ॥ 

తౌ, [తికటుకములు చేదు నీర విత్తులు అతివస శిరుబొద్ది మౌనిపసప్తు తుంగ 

ముప్పైలు వెజ్దేపుచ్చకాయ వీనిని నోమూ తముతోనూరి కాచి తౌగిన గళమునగలిగిన 

గడ్డలు (కంతులు) మానును, 

మునాది కపాయము. 
టి 

శో క్యాథ సృముస్తాతి ఏపెం[దడారుకళింగ పాఠాకటురోహీణీ 

నామ్ ! గోమూత్రసింహీ మధురాచయు_క్షం పయో గళవ్యా 
ధిమ సర్వ జేషు || 

తౌ, తుంగముస్పైలు అతివసపాపర వెట్టి పుచ్చా కుశిరుబాద్ది వేష్ళ కటుక రోష 

ణి అడ్డసరము వీనినిసమభాగ ములుగ (గహించినూరి గోమూ[త్రయు లేచె పాలు వీనిలో 

కలిపి కాచి (శౌగిన కంఠమున జలిం-చిన గడ్డలు మొచలఫస ర్వగోగము లుమౌొనును, 
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గభరిల న్వరూపము, 

[చర కే] వాతవోవ్శవభవః[వకాథ తేజాయ తే చగళకీలవర్థృ 
నమ్ ! దుః :ఖమన్న మనిశంతు భుజ్య తే ప్యేవము_క్షమథ వై ద్య 
వారగైై!ః || 

తా, వాతము (బకోపించి కంఠమును జెందిన గళకిలకము (అనగా కప్పనా 

గర్భు జనించు దానియందన్న యును భుజించిన దిగక (పతీదినము దుఃఖ పెట్టుచు 
వెళ్ళివచ్చుచుండుట దీనిని చెన్యవే_త్తలః గశొకీలఅనుని వచించెదరు, 

గళకీల చికి త్వా(క్రమము, 
{ 

శ్లో! _న్తనయోరథధ ' రెంగుళతినంఖ్యా మంత రాహుత భుజశ్చ చేష్ట 

యా | పాతయ మేచ్చగళకిలనంభ వం ఏగ్రవ్లీ పిప్పలిరసళ్చభుజ్య తే! 

తౌ, గళకీలకమున 2 చనుమొనల; కీండ శీ నెళ్ళలోనుండి లై చంకల పక్కల 

వరకు నడ్డ ముగ రత్న వేయవలయు. లోపల్ికివిరవి విప్ప ల్గం ంభకముల సేవింపం జేయనల యు 

విపముస్ట్యాది 'లేషము, 
లు 

[మాధవనిదానే' విషముహ్ర్య భయా కుంతీ మధునాకర్ష మా 

త్రకమ్ | గళరోగహరం వే) ధారయేద్రినన_ప్పకమ్ | 
న్ న్లో 

శ జ డాం జ జు జ్ బం అధు తా, నిష్టముష్టి క్క కరక్మా_యలుూ కొంకి వీనిని దినుసు కొకకర్ష (ప్రమా 

ఆము చొప్పున (గహించి తేనెతోనూరి 7 దినములు లేసనముజేసీన గళశకీలకము 

“స అథవలవణ బేషమము, 

న్లో -వేవచిదడా నువ నెనె ంధవంగళకిలనుశ్ || 
a ll భి దొ 

తా.జలేకుపాంసో నె ంథవలవరయు గాం లేపన యముకేసీన ళల కీలక మఘమునళించు, 
య 

క! అనొంప వేరుగంధము | పాకుగవావాల ముద్ద భత ణసేయ౯! 

ఊఉ ఉనువక్చజచే మైనను | నాదము తేనకుకప్పనాగురుమానులా | 
ళు 
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ఆన్యస్ఫోటలయ్ణ తచ్చికిత్స, 

తో [చరశే] స్ఫోటకళ్చవి క్లే యో లమగా రివజబో తమ | 
లం బె క్ల ర. బై హా 

ఎచందనంఘుననారశ్చ హ్యాన్యస్సోటవినాశ నమ్ | / 

తౌ, నాలుకవి చ్చీ పొక్కు_లవ లెపొక్కి_ న ఆన్యస్పోట మనంబడు, దాని 

యందు మం చిగంధములో 2 వీసములయొత్తు ప చ్నకర్నూరము ను జేర్చి చేతీతో శేవించిన 

ఆస్యస్ఫోటకము మానును, 

_అస్యన్బాట లక్షణము, 

శ్లో! (ఆయుశర్వేదే] వాశాజ్జిహోస్థయ్యాక్సెవ స్ఫోటభిన్నత్వ 

మాస్న్మయాత్ | తన్నామమునిభి (పో_కృనూనస్య స్ఫోటక 

నంజికమ్ | సంజ్ఞ మ్ 

తా, పాతదోషమువలన నాలుక పెదవులు పొక్కి_నను లేక పగిలినను ఆస్య 

స్ఫోటకమని మునులు వఛించిరి, 

న్లో! భల్లాతకీరసంచార్భం గళస్ఫోశేప్రలేపయేత్ | 

లవణంగృహధూమంచ క్యాధ యే త్కా_ంజి కేనతు | 

గండూసంతకేో(దకంయు క్షం గళస్ఫో టహరంపరమ్ |. 

తా, జీడిచెక్కు_ రనముతోసున్నమును నూరి లేపనముజేనిన ఆన్యస్యోటము 

హరించు, మలీయు ఉప్పుకరుధూపము కవిలోకలిబోసీ కపసూాయముోౌాచి తేనె 

గలిపి గండూూపము శజేసినను (పౌట్లపండు పిప్పలి వీనిని గండూమముజేసినను)ు ఆస్య 

స్ఫోటము హరించు, 

న్లో॥ గ రికాంయబుఘ్యృుతంె లం నర్జ సై ౯ధవసిక్టకమ్ | 

వీరణంచయథాపక్య మాన్యస్ఫోట (వణావసమ్ | 

తొ. కావిరాయి కురు జేరు నెయ్యి నూనె గుగ్గిలము సె ంధవల పణము మన 

ము వట్టి వేరు వీనిని పకగముగవండి పెదవుల పెబూనిన పగళ్ళు (పాకష్క్లలు) (వణకు 

మానును,. 
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స్ట్ కౌెది లై ఘము క 
భీ 

తౌ, మైనము సగ్లిలము మైలును త్తరు వీనిని ఆవమానెళలోవండి "పెదవుల 
వాకా — దు పా 

బాంకు రానని. వనుళ్ను పావుల వదన నూనుళు, (సెదవిగోగములయందు 
a 4 

0౦ 'జేవావలయు, బభనకళూంా ము సేవింపవలయు, మజియు రస 
లలో రెం 

దీక్ష" లతుణము. 

రో! హూననవ + గయ ఇకా a <n x 
క | i రాం నదిచా నే] జము నే చ శౌ (గంధథిర్హ ంసగనమా న్నోతినవ్య 

నా! అననే గుద సా చ్చే చ నన్యాంగే విటి కాభ వేత్ ॥ 
' (2 

తా, వీడ్ని నకును భు ౨జి; ro ముఖము నసదపార్శ 

9వ 
ఇ" దౌ ఎన్ శు జ ముంజ నస్ఫియుందు | %ం" జనించి నొప్పి అకుండిన ప్రలిపిటీని 

ల a) 

యులు నరాగ్షంగ 

"తెలిరువలయుం, 

అశ్వ సాది 'లేవము, 

ల్ అవ్విత్తన్య త్విచోభన్మ నూ లేన సమమి(ితమ్ | 

ననవితెం డ్య యో స్తుల్యం మర్ష్యం తేన వి లేపయేళ్ | 

ఆన నే గుదపార్నే ఇచ కళొస్థాః వికి కాజు మత్ | 

తా, రావికౌక్సి_లఖూడిజా సున్నము వీనిని సమభాగములుగ్యగహించి యీ 
౨ కి చముయుళ వెన్ననవ్వి మర్తించి ముఖము పాగపార్న షయ నడుము. వీనియంసు 

6 ల 

. వ 1 —£ 

లేపనయుకేనీన పులిపిరు మానును. (మశియు. నక్క_పీటాకుగళము. లేపనము జేనీన 
చో న! 

బృర్షిరు మానును) 
టి 

శ ల శ , చై . 

వొ! ఏనం చింగార సె ః భవం అపా" స్ తపము |! 
ue) ఈ. rb 

సు ba 

(లో న్స్ 

శ ద్, శిగుమూల త్యచ సోయి: నిష్టా లేపేన తం జగత్ | 
ఇ“ = దై 

విష్థాషకంయాం నిహంతా ళు చిత్రం వాగవాంజలై 8 | 
వె 

జో ప | ~ షా యో | నరమూ్య చే సన్వాత్సీ పా జేవేవ శాం జయ్త్ | 

* 
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తా. చింతామరసముతో సె ంధవల వణమునునూరి 8 దినములు 'లేపనముేనీ 

నను మునగ చేరుషట్ల నుడ ముతోనూరి లేపనముజేనీన పులిపిరు మౌనును. మత్తియు 
చత మాలమును నోమ్మాత్రమతోనూరి లేపనము జేనీన పులిపిర్లు దురద శ్రీభఘముగ 
మానును, సర్పాకీని నరయ్మాభేముతోనూరి లేపనము జేసీన పులి పిర్లుమానును. 

శాలస్ఫోటాదిక లక్షణము, 

శ్! [పూజ్యపాదీలే య] కాలస్ఫోటో విపస్ఫోట స్పద్యావాన్యా 

త్స వె వేదనః | కత్ను(గంధి ర్లళ(గంథిః కర్ర ర్ల గంథెశ్చ నాశ యీత్ | 

ఆన్యజం స్ఫోటకంత్మోవం రస భన్హుచ నాశయీత | 

తా, కాలస్ఫోటము విషస్ఫోటము. జనించిన తక్నణయునణే నుంటను వేద 
నను గలుగం జేయు చంకలో (వణయుబుట్టిన కక్నుగంథి యనంబడు, కంఠమున 

(వణము బుట్టిన గళ్ల గంథి యనంబడు, చెవి వీడతయందు (వణముబుట్టిన కర్ష్మగంధి 

యనంబడు, ఇవియన్ని యు మృత్యు పదంబులు, నోట్టవణముబుట్టి న అస్యస్మ్ఫోటమ 

నంబడు, ఇదినివర్సించుటైకై శృిపదరోగ మున జెప్పంబడు, రసభ స్మృమును గాని లేక రన 

కూర మును గాని అనుపానముతోడ సేవింపవలయు (లేకరసవుబ్బ నేని జేయవలయు) 

శ్థో॥ గుంజాషుతై నితాయస్ట్యి గవాం థ్రీ శేణపాయయేల్' | 
అద - జ కాలస్ఫోటం నిహం త్యాశు మజ్ఞావా పుత్రజీవికా ॥ 

తౌ. సకిజాకు పంచదార యష్టిమధుకము వీనినినూరి ఆవుపాలతో శేవిం చిన 
ను లేక పుత్రజీవిగజ్జానునూరి లేపనము జేసినను కౌలస్యోటము శ్రీఘముగ మోనును, 

విషస్సోటసార లేపనము. 

శ్లో! పుష్యార్కే. కాకతుండాస్తు మూల మాదాయభతుయీత్ | రె a 
శ చేణ స్ఫోటకంహంతి కిం వాముండీ రనంవపీబేత్ ॥ 

"తౌ, సుమ్యమీ నక్షుతయు భానువారము నాడు గురిజవేరునుచెచ్చి దంచి 
చూర్ణ ము జేసీ తేఇతో సేవిం చినను తేక బోడతరరసమును (తౌగినను విష సోటక 
వ్రణయులు వూనును, 
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దంతీనొనలు 7 మిరియాలు వీనిని 7 నూ నెబొట్లతోనూరి షే మండలము సేవిం 

చిన కశు[గంధియందు సోనవలె నీరుగారును విదప 10 చిన్నములయొత్తు మంచి 

యింగువను ఆవువెన్నలోగలిపి 2 మండలములు సాయం! పాతఃకౌలమల సేవింప 

నుండిన కక్న్షగంధి మానును, ఇటుల నే గళ్ళ ౫ంధి గండమాల కగ్గ౫ ౦ధి అనువాని 

యందును యింగువను సేవింపందగ, 

(రసము గంధకము మెలుతుర్తము కాచు వీనినినమభాగ ములుగ ఖల్వములో 

నునిచి గ బ్లేరాకురసముతో మర్చించి యెండించి మాక్షముజేనీ ఆవు నేతితోగలివీ 

కాకి యీశతో లేపనము చేయుచుండిన; వెవిమదతయందు జనించిన (వణము 

మానును, స్యస్మోటకయులయందు రసకల్ప్పూరమును 2 మండలములు శేవిం చిన 

ఆస్యస్య్మోటకము హరిం చుటయే గాక పే కౌప్పబడిన సర్వ వణయులు హరించు, పథ్య 

ము-చప్పిడి వంటకమును ఇ₹ుజింపవలయు,) 

కృీపదరోగ నిదానము, 

న్లో [మాధవని దా న్నే (పస్థితోవంక్ష శేవాపి అధః కాయెకఫోల్బ ణః! 

దోవజస్నా(స్రనశ్ఫోఫ శాలీరామాకృతి_న్గథా | 
మేదో మాంస్మాశితంశోఫం వాదే కృీపషడము చ్య కే | 

తౌ, క ఘఫాధిక్యముగ ల వాతవి_త్హశ్రేష్మృముల కలన గజ్జల యందు వాపుజనించీ 

శరీరాధో భాగమున వ్యాపించి _పావమును జేయునట్టివడ్డగింజల యాక్ళతిగలకురు 

పులతో వ్యాపంబై మేదోమాంసాాశితంబై పాదములయంధు వ్యావించిన శృీపద 

మనంబడు, (మజియు గోత-వ్ఫీపదంస్యాత్క_ గకర్ల నేత శిశ్నాష్టనాసాస్వపిశేచి 

దాహు అనుగం ధాంతర వశన్మ పకౌరము కృిపదయు (హా_న్ధముకర్షరు నేత్రములు 

మే ఢము "పెదవి నాసికము ఆనువానియంధును జనించునని కొందరువ చించిరనుట,) 

శృేపదరోగ లడ్.ణము, 

శ్లో [అన్యశా స్తే) కీ పదంపాదవల్శికం త్మతర_క్తంవిమోత యే 
ఐవి 3 ౮ ఐవీ 

త్ | భత యేత్చూరణవటీ మర్శోరోగచికిత్స కే | 

శా. కౌలుపుట్టవలె “పెరిగిన శ్చిపదరోగ మనంబశు, దీనియందు ర క్తమును 

దీయవలయు, మణియు అగ్యోగోగమునంవలి నూరణ వటికముల సేవించినళ్ళి పదము 

మానును, ఈ నూరణవటికములు ఆర్ఫోనోగ | పకకణమున జెప్పంబడియున్న యది, 
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టి జ త Dn ధి జ్ అ ఖో 
A అత్యంత సాలజంఘోరు సృవదోసౌభిపగ్వ నై: | 

అతిస్టూలతరంకృష్ణం పల్మీకమితికీ రి తమ్ | 

తా పిక్కు_లు తొడలుమిక్క_్టటముగ లావై యుండిన శి పదమనం బడు, 

దానినే ఛొ డారు గడ్డయనియు వచించెదరు.. వీక్కలయంద। గాని తొడలయందు 

“గాని మటీయును లావు? లిగి నల్ల నె యుండిన వల్మీకమనం బడు, 

(హాస్తపాదములుపగిలి దురదగ లిగియుండిన శ్చిపదమనంబడు. ఇది నివర్షిం 
చుట కై గంధకత్రైెలమును సేవింపవలయు, బోడతరరసము సేవించిన కాళ్ళు చేతుల 

పగళ్ళుమౌకును. హంసపాడియాకురసము 4 సేరు మేక నెయ్యి నొటాకు" మిరియములు 

] తులము గలిపి పి సేవించిన కాళ్ళు చతులపళ్ళు మానును, మజియు వీనియందు 

గుగ్గిల తె లమునుగాని గారీపాపాణము వేపకొనలు వీనిని నూరి గాని శీ దివములు లేప 

నము నేయవలయు, మటీయు (పతిదినము తప్పక వేసాకునుడికించి కట్టనల యు, ) 

భ్ఫీవద లవణము. 

శ్లో! కరపాకాయదాక కసా కండూకిస్ఫాటనంభ నః I 

తుపాచర్జయ డాజూతం త దేవళ్ళీపదంన్మృతమ్ || 

శా, చేతులు కాళ్ళు నల్ల నై దురదతోగూోడె ప॥లి చర్మము పొట్టువలె రాలు 

చుండిన శ్చీ పదమని తెలియవల యు, 

కీపద చికిత్స, 

[నాహ చ] ఏ ౯ క ణా భ్యాంక్వథితం గుళాబ్యూశ్ళృతం సు 

డారుక్వథితంవిబేజ్య్వా | సరూ టీ కంక్ళే పడకంనిహాన్యాఖ్సిద్దా 

రకా _స్పన్యహితే (వలేపే 

తా, శొంఠి పిప్పలి తిప్పతీ7 అనువాని కపాయములో గాని లేక శేవగాను 

ెక్కకపాయములో గాని తేనెగలిపి సేవించి తెల్లఆవాలను నూరి లేసనముచేసీన 

శ్రీ పదము హరించు. క 

' అభయాది లేపషము 

నే అభయానర్ష కనాగరప్ా హాంగునవాత్నినుర వినూ? లై 8 | 

దినకరవయ సౌవిస్తే. క్ఫీపదనా తాయ లేపనంస్యాత్ | 
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తె, కరక్కా_యలు తెల్లఆభాలు శొంకి యింగవవస ముసనగజిల్లేడువేరు 

వీనిని సమభాగములుగ (౫హీించి జి ల్లేడుపాలతోనూరి లేపనముజేనీనను శీపదము 

హరించు. (లేక గగ్గిలలెఅమును లేపనము జేనీవ శీ పదము వారిం చు, మటియు నిది 

నివర్తించుట కై గం ధక కల్పమును జేవింపదగు, దినియందు యొడనుచేతి బద్దవ వేలి 

గుంటకడ్డ ముగ యే జేండ్ల (సాత పర్తి చి కకును గాలి రకు చేసిన 4 కప పవము మానును 

(మాధవనిడా నే] ఖదిరంనల్ల కీదారు నమౌ(దం హరితాళక 
మ్|గవాంమూ వై /స్పమంపిష్ట్వా పిజేద్దీ పదశాంతయి | 

తా. ఖదిరపారము అందుగు దేవదారు కుద్ది చేసిన తాళకము వీనిని నమభా 

గములుగ గోయ్నూతయుతో నూరి తేశాళలివి శేపం చిన కీ పదయు వాగిం ము. 

న్లో! రసకర్నూరమమృతం సేవయేత్సకలామయే | 

వంధ్యాచలభ తేగర్భం మృతబంధ్యా చరత యెత్ | 

తౌ, రసకర్యూరము అమృత తుల్యంబసటచే సర్వరోగముల హారింపంచేసీ 

గొ డాలకు మృతనంధ్యలకు గర్భధారణ కూనుగలుగం జేయు, కావున రసకర్నూరము 

తులము బెల్ల యు నాటాకు (షమౌాణము యీశెంటిని ఖల్వ్ధములోనుని చి 2 రూములు 

మర్దించి 80 మాత్రలు జేన్ 40 దినములు ఆవు చేతీకో సాయం పాతేః “కౌలములి 

(మం విజెము సేయవలయు, పథ్యము వరివంటకము మేకచల్ల ఆవుపాలు వినిని 

ఛుజొంపవలీయు. ఇటుల పథ్యము గనుండి యొక మండలము గాని లేక 2 మండలములు 

-గాని శశెపషథమును సేవింపుచుండిన ఫీరంగిగోగములు (వణచులు బాత వణములు 

భగందరములు పురుషునికి జనింశౌడు పుండ్లు దంత్మవణములు బహు విభ! వణములు 

[గ్రంథులు శల పా న్మేవణములు చనుమాదలు పుండ్లు నూతి పుండ్లు కాళ్ళు చేతులు 

పగిలి దుగదగల రోగములు నొప్పితో గాడియుండు వాతములు కూలతోగూడి 

యుండు చే,తవాతములు నాలుక నా క్రోయిం చిన రోగములు మేథ్మవణములు మర్మ 

స్థలమునబు ని శరన (వణయులు యిభియన్ని యు హరించుటమే గాక ఫీరంగి వ్యానులుగ ల 

త్ర గర్ తృలత్తియైనను & వ మౌసములోపల పతిదిన మొకవూటు పల పథ 

ములో నొకమా|కను ఆవు నేతితోడ చప్పిడి పథ్యముగనుండి 1 మాసమువరకు 

శీవింపంటేనిన ఆ న్ర్రీయును గర్భస్థశికువును నిరోగుతై సుఖముగ నుంధదురని రస 

రత్నాకరమునంచు జెస్పంబడియున్నయాది, 
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క్స్! అవని పు (దెప్పతీ)గాకు రనంయబును |; గోస్ఫుతంబునుగొని 

కూర్చివండి 1: చేతలాశాకునుజెన్ను ౫ శోధించి | గోఘృతం 

బునుగొనికార్చినండి | శేగాట్టిచెక_నుభాగుగంచెప్పించి | 

గోఘృతంబుసు గొనికూర్చివండ్ ! పెద్ద మూ న్వెక్క.ను బేర్ళి 

లో-దెప్పిం చి | గోఘ్ఫృతంబును గొసికూర్చివండి ! యిట్టి 

యౌాషధములయందు నేదిమైన | సిందూరంబున 'సేవింపన్ర్రల 

కెల్ల | జెడ్డ వ్యాధులు మై. బూనిబిడ్డ లెల్ల 1! (బతుక కుండిన 

శిశువులు | ,బతుకుచుం[దు | 

నీ! తనరువాలుకు .తెలమునువేపయూనెల 1 రనసిందురము 
గూక్సి మెనగనొకటి | మేలు వెల్తురు వేళ్ళుమిరియంబు నెయ్యిని 

సిందురంబునుగూర్చి నేవనొకటి |! మునుసిందురము కోల 

ముక్కి_యుమిరియంబు। పంచదారయుంజేర్చి పానమొకటి। 
కారనుములు సూడుగపు వేరుగోఘృతం | బునవండీసిందు 

రంబుననునొకటి। భార్జి యావాలు గోఘృతం బుననువండి | 

సించురంబునుగూర్చి 'భతీంపనొకటి | గర్భ మెనట్టి మృత 
వంధ్య కాంత లెల్ల | కలిత దీర్భాయుపుత్రులంగాంతురపుడు | 

(పెజెప్పంబడిన 2 పఖ్యములలోని యాషభముల గర్భమునిలిచిన శ ననౌాస 
ము మొదలాక మండలముగాని లేక 2 మండలములు గాని శేవించుటయే గాక చపి 

డిపథ్యము నాచరింపవలయూు, చప్పడియన ఆవుపాలు చెయ్యి చాతలాసీకూర 

చహాదేవికాగ అనువానిశోడ నన్నగును భుజించుటమయ, 

నీ॥ శనివారముసవానమునునుండిభానువా | రమునాడు గల 

గరరనమునూనె | సరిగూర్చి గంధకం బరతులంబును గల్లి 

భఛథీంచిశయ్యపై (బవ్యళించి | పూనికుంపటిగాచిమాడవ 
జామున! సళ్ళాడిపథ్యంబు నెణి నర్చి | పొనగభానుత్ర 

యంబునునాచరించియు | మాస్యవకా నేడవనూసమందు | 
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ననుభవింవిన కాంతలకవనింబు[త్ర | వర్లముదయించు మే 

శతవత్సరంబు లాయువునుగల్లినట్టి యత్యధిక బలుల | నంగ 

యం బేలనిందుకు సాటిలేదు | 

ఇతి (శీ నీలకంఠ చర ణొరవింద తీర్భ ప్రసాద పారావారభోగవివోర పారీణనిడి 

మూమిడి భగినత్సం| ప దాయ కారార్య రామ బేశిక శివ త్తమ నమశ్శివాయ 

సత్పుత్ర పవ్నిత కవితాభాతురీధుకీణ వై ద్యజన శిగోభూపణనీలకంఠ 

కొట్టూరు బసవరాజ నామెధేయ |పణీత (శ బనవరాజీయే ఆంధ తాత్ప్సర్యసహీ తే 

ew “గ అ, 
ఛభ గందర (వణ కాంర[వణ ఆగంతుకి (వణ నాడీ వ్రణ ఆగ్ని దిగ్ధ వణ లూత వణ 

మర్క_ టీరోగ అర్భుద గళగండ గొండమాల కపాల గండమాల కర్ణ 

నోగ కర గండమౌాల ఓహ దంతమూలగత చంత [వణ తుండ వణ కూప వణ జంతీ 
ర్ం (అ . 

రాజ్యవణ స్నాయుక _స్టన| వ్రణ గళ గంథి గళకీల ఆన్యస్యోటకీలక 

కాలస్ఫోట శ్ఫీసదరోగని దాన తల్ల కణ త తృాధ్యాసాధ్య 

తచ్చిక్ త్చానుపాన ప థ్యాపథ్య లతమణయుక్తం 

ఏక నింళపకరణమ్. 



(శ్రీరస్తు 

బనవరాజీయ మనము, 

ఆ౦(ధ్ర తా త్స ర్ట ము, 

---చ్వావింశ పకర ణము. -- 

శ్థ॥ జగ తాెారణనమూ వౌనం జటామండలమండితమ్ | 

వ్యాఘ్రచ ర్భాంబర ధరం లింగమూ ర్రిమహఃంభ జే ॥ 

తౌ, జగ త్కారణ భూశతుడు జగత్పరిపాలకుడు జటా మండలాలంకృతుడు 

వ్యాఘి చర్మమును ధరించినవాడు లింగ స్వరూపుడు నగు పర మేశ్వారుని చేను భజి 

ముం చెద, 

శ్లో శ్రీసీలకంఠ వంతాబ్లి చందమా బననాహ్యయః | 
లం థు 

నత్యూమి వృహరాజీయ మహంవై ద్వ నిఖామణిమ్ | 
యై 

తా సీలకంఠవంళశమనెడి మ్షీరసము[ద్రమునకు చందుడు బసవరాజని పేర్కొ 

నంబడిన నేను వై ద్యగ౦ంనములలో కడు శేస్టంబై న బనవరాజియనును నీ గంధము 

యొక్క. ద్వావింశ (సకరణమును వచీంపుచు న్నాడు, 

అజగల్లీ కా లకు. ణము, 

నో [ఆయు శ్వేే] స్ని గ్ధాస్సవన్షా గథి తా నీరుజాముద్దనన్ని భాః | 

కఫవాత" ట్టి తాష్టే యా కాలానామజగల్లి కా ॥ 

తా, శిపవులకు కఫవాతమువలన సెసలయంత కురుపులు జనించి మినమిన 

లాడుచు చర్మముతో సమొనవర్ష ముగ గుండముగ వేదనా రహీతముగనుండిన అజ 

గల్లి శమనం బడు, 

అజగల్లి కా చికిత్స, 

న్లో! తతా)జగల్లి కా మామాం జలాకాభి రుసాచశేత్ | 
శు _క్లిసారాష్ట్రి)కా తార కలై [- శ్చా లేపయేన్ము హుః | 
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తౌ, అజగల్లిక పండుటకుముందు జలగలనంటించి ర క్షముదీసీ దానియందు 

క్షప్పచిప్పసున్నము పటీకౌరము అనువాని కల్కు_మును పలుమారు. లేపనము చేయ 

వలయు, 

శ్లో! కఠివాంయార యోగ వ దా్రపయదజగల్లి "కామ్ | 
లా రా రు 

శ్యామాలాంగలి కామూర్యా కలై_ర విపి చేవయిణ్ | 

తా, అజగ లీక కఠినం బె యుండిన డానిపెమూర మునుఖూనీ | వము జేయిం చి 

నల సుగంధిపాల గన్న చర్ల గడ్ల చాగ అనువాని కల్యమును లేపనము జేయవలయు, 
6౧ య దె రె 

నో పక్యాం[నణనిథానేన యథో శ్తేశప్రసాభ యేత్ | 

తా, అజగల్లికపండిన దానియందు యధో_క్షముగ [వణ చికిత్సం జేయవల యు, 

మవ (ప్రఖ్యా లఅమే.ణము, 

న్లో! యబవాకారాసుకఠనా (గధితామాంసనం|శ్రితా | 

పిటి కాన్తేష్స వా తా భ్యాం యవ ఫఖ్యేతిచోచ్య తే | 

శా, కఫవాతమువలన కరుపుజనించి యవవలె కఠివముగ గుం డముగ మాం 

సా శితముగ నుండిన యవ పఖ్య యనంబడు, 

అంధాలజీ లక్షణము, 

క్లో! ఘనా మవకాంపిటికా మున్న తాంపరిమండలామ్ | 

అంధాలజీముల్పపూయాం తాంవిధ్యాత్క._ ఫవాతీజామ్ | 

తా, కఫవాతమువలన కఠినముగ ముఖవిహీనముగ వుబ్బుగనుండు కురుపులు 

జనించి వాని చుట్టు చిన్నగుల్ల లు వ్యాపిం చి యుకింత -ఏమునో గూడియుండిన ఆం 

థాలబి యవంబడు, 

యవ(పఖ్యాంధాలజే చికిత్స, 

న్లో అంధాలజీంయన (పఖ్య్న్యాం పూర్వంస్వే దై రుపాచశేత్ | 

మనళ్ళిలాచేవడారు కుస్పె. ేవాం[ప్రలేపయేత్ | 

పక్య్వాం[వణవిధా నేన యథో స్తేన (ప్రసాధయేత్ ॥ 
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తో, ఆఅంథాలచి యవ పఖ్య | ; అనువానియంరగు దొలుత స్వేద ననకర్మం జేసీ 

మణికిల చేవదారు చంగల్వకోష్షు అనువానిని నూరి లేపనము ము. 
చాయలో 
రె గు) 

ఆవి పండియుండిన యఫో కృచుగ (వణచికిత్సం చేయవలయు, 

' వివృ తావిటిక అయణము, 

శ్లో పిన్స ఆస్యిసాం ముహోదాపహాళిం వక్ క (దుంబరనన్ని భా" వ్ | 

పరివుండలాంకి _క్రక్ళృ తాం వివృ తాం నాయ తౌ*ంనిటుః | 

తౌ, ని _త్తసంబంధమువలన నోరుజరచికొని కడుదాహాూ యు క్ల్షంబి పండిన 

య_తివ పండుతో + సమానంచై చుట్టుసన్నని గుల్ల లవలన వ్యా ప్పంటై యుండిన వివృత 
వితిక యనం బడు, 

వివృత ఇం(ద్రవృద్ధ గర్దభ జాలగర్షభ చికత్ప. 
ర్ల! వఏవృ తా మం[ద్రవృద్ధాంచ గర్లళ్లో జాలగర్ల భే | 

క్ _త్టీకన్య వినర్పస్య క్రియయా సాధయ్ ద్భిషక్ | 

వా, వివృత యిం ద్రవృద్ధ గర్లభ జాలగకభ మను రోగములయందు పిత్తని 

సర్పమున కె 'జెప్పుంబడీన చికి కితం జేయవలయు' 

క్లో! పాశేతు రోపయే దాశై రః వకై (౮ రుభురభేవజై 2 | 

నలిపటోలమూలా భ్యాం సాజ్యాభ్యాం 'లేపనంహితవ్ు |! 

నాలగర్హ భరూపంతు నదోోహంతి న వేదనమ్ | 

తా, సచెప ప్పబడిన వివృ తాదులు పండియుండి న వానియందు మధుకాషథ 

ములతో సీద్ధయు జేయ బడిన ఘృత లేప పనమును జేయవలయు, మణీయు జాలగర్హ భ ము 

నందు నీలిచెదుపొట్ల వేరు వీనిని నేతితోనూరి లేపనము చేసీ న పోట్లుతేత్న ణమునహరిం చు, 

క చ్చపికా లక్ష ణము, 

న్లో! (గధితాః పంచవా షడ్యాదారుణాః కచ్చపోన్న తా; [ 

క ఫానిలాభ్యాం పిటి "కా శ్రియా కచ్చపికా బు 10|| 

తౌ, కఫవాతమువలన 5 లేక 6/కురుప్రఅవలన వ్యా పంబై తాబేటినీవువె 
నున్నత మె ఛయంకరముగ నుండిన కచ్చపిక క మనంబడు, 
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చికిత్స, 

న్లో! కచ్చవంన్వే ద మేత్పూర్యం తతవఖి; (పలేవయేత్ | 

క్షల్రీ.క ఏం నే ర్ని శాకుష్ట ిలా తాళ కదడాగుఫిః | 

తాంప కాం సాధ యేచ్చీఘ్రం భిమగ్ణ)ణచికిత్సయా | 

లతా, కచ్చపికయందు వొలుత న్వేదమునుదీసీ పనుఫు చంగల్వకోష్టు మణీ 

శిల తాళకము దేవదారు అనువాని కల్కు_మును లేపనమునేయవలయు, మటీయా 

నది పండిన శీఫఘముగ (వణ చికిక్సం జేయవల యు, 

వల్మీక లవణము, 

(గీవాంన కతేకరపాదదేశే నంధౌగ లేవా |త్రిభి "రదేవదో పై. పె.8 | 

(గంకిస్సనల్మీకవద క్రి యాణాంజాత (45 మేనై వగతః ప్రవృద్ధిమ్। 

ముక్షైర నేనై క స్ప్రతితోదవద్భిర్విశర్పవత్సర్పతిచోవ్న తాగ JD 

వల్ఫీకమా హుర్భి షజోవి కారంనిష్ప )త్వనీక ంచిరజంవిశేపాత్ | 

తా, మెడభుజశిరములు చంకలు హ సములు పాదములు సంధులు కంఠము 

అను నీస్థలముల (తిదోషమువల న సాము ఫుట్టవ లె (గంధి జనించి ౧కిత్సీంపజడకుం 

డుటవలేన నది మెల్ల మెల్లగ వృద్ధిం జెంది పెస్క_యఖములు (సావము నూదులతో 

బొడు చునటుల వేదన వున్నత మైన ముఖముగలనై విస సర్ప రోగచువ లె (పసరిం చీన 

వల్ఫీక మనంబడు, దీనియం డాషధోపచారము శీయట కళ కంబు, మజీయు 

జనించి చిరకౌలం బై న వొకింత యుపచారం'బె నను జేయుట కళ క్యంబు, 

మనశ్శిలాది లే లము, 

న్లో మనశ్శిలానభల్లాత సూత్ములాగరుచందనై | 

జాతీపల్ల వక లె చై విలయ కో GR పువిపాచయేత్' | 

వల్మీకంనాశ యే శ్రద్ధ బహుచ్చిదంబహు [వణమ్ || 

తా, మణీిశిల జీడి సన్నయీలకులు అగరు చందనము బాజియాకులు అను 

వాని కల్కు_ములో చేపనూనెగలిసి కాచి లేపనముజేనీన అ నేకచ్నిదములతోగూడి 
బహు[వణములుగల వల్మీకము వారించు, 
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వనసిక లతుణము, 

న్లో కర్ణ స్యాభ్యంత ేజూతాం పీటికా ము[గ వేదనామ్ | 

స్టిరాం సనసికాంతాతు విద్యా డ్వాతకపోల్టి తామ్ | 

తా. చెనిలోపల వాత కఫయుచే పననకాయవలె కఠినముగనుండు కురుపు 

జనించి మిక్కు_ట ముగ పోట్లతోడం గాడియుండిన పనసీక మనం బడు, (మటియం 

నిది చెవిబైటిభాగమునకు చుట్టు గలుగు చున్నదని భోజానిమతము.) 

చికి త్స. 

న్లో! భిషక్సనసికాపూర్వం స్వేదనై రపతర్పణై 8 | 
జయ్ ద్విరారిపల్లి పై శ్చ దెవదుమోద్భ నై g | 

లౌ, పనసీకయందు దొలుత స్వేదకర్శను అపతర పణ డ్రయనుజే జని పిదప విచా 

ఏకయందు జెప్పంబడు మునగ దేవదారు అనువాని పట్లల నుదకముతోనూరి లేపన 

జేయవల యు, 

జాలగర ర్స భలకు ణము. 

న్లో వినర్చవత్పర్పతియ కోక న ననురపాకవా౯ | 

దాహాజ్యర కర :పిత్తాళ క్పజ్ఞే యో జాలగర్ల భః | 

అ వీత్తముచే 5 విసర్పమువ లె నంతట వ్యాపిం చునదెగ గాని అక నోకింత 

పండునదిగ గాని నుండు వాపు జనించి దాహము జ్వరము అనువానితో /సాడియుం 

డిన జాలగర్జభ మనంబడు, 

ఇం(ద్రవృద్ధ లక్షణము, 

లో పద్మ కర్షి క కవన్నధ్యే ఫిటికాభి స్పమాచితామ్ | 

ఇం(దనృధ్ధా= ఎతు తాం విద్యా దా చ్వాతపిత్త జ్టి తాం ఫీషక్ | 

తా, కమలముయొక్క_ మిద్దైరవై మధ్యల ] కురు పుజనిం చి చానిచుట్టు 

సన్న నికురు పులు వ్యాపించియుండిన యిం దవృద్ధ నునంబడు, ఇది వాతపిత్తేముల 

వలన గలుగు, 

గర్జ ఖిక లవణము, 

నో॥ మండలం వృత ముత+,న ౦ నర క్సం విటి కా-చితన్ | స్ లి న (RE =) 
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రుజూకరీం గరభికాం తాం విద్యా ద్యాతేపి తేజామ్ | 
యలు అలాని 

తౌ గుం డ్రముగ' వుబ్బుగ రేె.జ్ఞగ నుం డుకురు పులవల నవ్వా సంచె మండలములు 
(అ) ape యా 

గలిగి మికళ్కుటముగ నొచ్చుచుండన గర్ల భికమనంబడు, ఇదివాత పి! తములచే జనిం దు, 
యు వాటి 

పాహాణగర్హ భ ఈ లతుణము, 

శ్లో! వాతశ్చేష్తనముద్నూూత శ్యయభథుర్హ నుసంధిజః | 
సరో 'మరీదరుజస్స్నిసో శ్రేయః పాహోణగర్ష భః | 

తా, వాకకసములచే కకఓుమర్హ సంధియందు కతినముగ నుందమైన మీటుగల 

దిగనుండు వొాపుజనిం-చి మినమిన లాడుచుండిన పాసాణగర్లభ మనంబడు, 

పాహాణగర్షభ చికిత్స, 

శో సుర దారుశిలాకు పై సే. పద యి త్వా (పలేవయేత్ 

ప న పః పొపే ఛే॥ | క ఫమారుత కోస్టప్టో ల లేప పొపాూణగర్ల జ్జ 

తా, తొలుత స్వేదకర్శంజేనీ "దేవదారు మణీకిల చెంగల్వకోష్టు ఆను వానిని 

నూరి లేపనము జేసినను లేక కఫవాత శోఫణార లేపనము జేసినను సాషాణగ ర్లభవన 
హారించు, 

శ్లో! పటకా ము తమాంగసాం నృత్తా ముుగజ్వరానితామ్ | వాలి థి వి) వ 

స ర్వాత్మి కాం సర్వలింగాం జాస్యాదిరి వెల్లి కామ్ ॥ 
న 

తా, (తీదోషయువలన శిరము గుండయుగ కడుపీడా యుక్తముగ జ్వర 

యా_క్తముగ త్రివోపల కణ యు క్రముగనుండు కురుపుజనిం చిన యిరివేల్లి కమనంబుడు, 

చి క్షి త్స, 

క్ల! పై త్తికన్య విస్పు యాచికిళ్చా ప్రక్రీ ర్షితా | 
తామేవ భిషవగేతాంచ చికి శ శ్వ దిరి వేల్లి కామ్ | 

తా, ఇరి వేల్తికమునందు పూరో్య క్ష పీత్త విసర్ప చిక్త్సలం జేయవలయు, 

కకువిటికా లక్షణము. 

న్లో॥ శ్రాహుక యాం సపాశ్చే రష కృష్ణస్ఫోటాం స చేద నావ్ | 
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వ్ _క్తకోపనముద్భూ తాం క మూమిత్యభినిర్జి శశ్ ॥ 

తా, భుజము చంకలు భుజిరస్సులం పార్య్వసములు అనువానియందుపీ_త్త ప 

కో పమువలన నల్ల నికురు ప్రుజనిఠ చి వేవనాయు క్షోం'చె యుండిన శక్ పీటికయనం౦ బడు, 

గంధ నామ్నా లతణము 

వో! ఏకా మే తాదృశీం దృష్ట్యా వీటి కాం స్ఫోటనన్ని భామ్ ! 

త్వగ్గ తాం వీత్తకోపేన గంధనామ్నిం (పచత్యుతే | 

శా, విత్తే పకోసమువలన చర్మము పే పెద్దబొబ్బతో సమౌన_మెనవీటిక జనిం 
అలో 

మన" చిత్తు “న నామ్ని యనం బడం, 

కతు గంధపిటి కా చికిత్స, 

శ్లో! కహాంచ గంఫనామ్నించ చికిక్సేచ్చ చికిత్సకః | 
పెత్తిన్ స్య వినర్పన్య (కియయా జా రరము_క్ష యా] 

తా. కకుపిటిక గంధనామ్ని ఆనురోగముల యందు వూరో క్ష క పి తవిసర 
వి ల 

చకిళ్సం జీయవలయు, 

అన్నీ రోహిణీ లయణము. 

న్లో కకఖాగేషు యే స్సోటా జాయంతే మాంనచారణాః | 

అంతన్హాహజ్యర కరా దీ_ప్పపావకసన్ని భాః | 

సపాహో ద్యాదశాహాద్యా ప పశ వమ చాగహంతిమాననమ్ | 

తా మగ్నిరోహిణీం విద్యా డస సాథ్వ్యాం సాన్ని పాతకీమ్ | 

తౌ. చంకయందు మాంసమును వీడునటులం జేసెడి కురుపులు జనించి అం 

తరాహ ఆాపములుగలవై జ్వలింపుచుండు నగ్నివలె నే జ్రనివియై యుండిన అన్ని 

రోహి ణతియనంబడు, ఇడి వా తాధిక్యంబె యుండెన 7 దినయులకోను పిళ్తాధిక్యంై 

యుండిన 12 దినములకును క ఫాధిక్యం బె యుండిన 15 దినములకును రోగిని యమ 

మందిరనివానీనిగ' జేయు, ఇది (తీచోషజనితంబగుటచే నసాధ్యంబు, 

చికిత్స, 

వో విత్తవ్ న నర్చవిధినా సాధణే 5 దగ్నిరో పాణీమ్ | 
cn 
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రోహిణ్యాం ల:ఘనం కుర్యా [ద కృమోతణరాత.ణమ్ | 

శరీరన్ష చ నంశుద్ధిం తాంతు వృద్ధాం పరిత్య జేత్ || 

తౌ. అగ్నిరోహిణియందు పూర్ కృపి త్తవిసర్బ చికిత్సను తొలుత లంఘన 

గ_క్షమోకుణయులను రూాకుకరవిధిని చేయుటచే అన్ని రోహిణిని |హారింపం జేడసుటయే 

గాక విరేచ నాడి! కియలను జేయవలయు, అది వృద్ధిం జెందిన నర్తింపవల యు, 

చివ్యలమణము, 
ఉగ 

న్లో నఖమాంనమధిస్థాయ వాతవి శ్తేచ “దేహినాను | 

కుర్యా తే జాహసాకౌచ తం వ్యాధిం చెష్యమా వత్ ॥ 

తా, వాతేవీ త్తములు నఖమౌ 2సముల నాశ్రయించి చాహపాకములను గలు 

గం జేసీన చిష్యమనం బడు, 

కునఖ లతుణము 

న్లో! తచేవాల్పతరై ర్లోమె కునఖం పురుషం వబేత్ | 
జ ల మర్ రం ఆ నా 

అ ఏరా తా త్స) ముస్టో యో నఖ రూక సితః ఖరః | 

భ వే త్తం కునఖం విద్యాత్కు_ళిర మితి సంజ్ఞతమ్ | 

తా. చీప్యమే యల్పదోషమువలన జనించిన కునఖ, మనంబడు, మణి యు 

నఖము యభఖిఘాతీమువలన మష్ట్రం బై రూక ము నలుపువన్ల యు 'కాతిన్యముగల దై 

యుండిన కఘునఖ మనియు కలీర మనియు జెప్పంబడు, 

శ్లో! చిష్యం రుధిరషూాశ్నేణ కోధనే నా వ్యుపాచశేత్ | 
నత పాణ మధైనంతు శేచయే దుష్త్రవారిణా | 

శ స్తేణాపి యథా యోగ్య ముచ్చిద్య సా9వ యే త్తతః 
స) 

(వణోే శిన విభా నేన రోప యేత్తు విచవణః | 

తౌ. చిష్యఘమునందు ర_క్టమునుదీసీ శోధన క్రియను జేయవలయు, రక్ష మోత్మీ 

' ణానంతేరమందలి యుస్ట్యృత్వము. వెడలిన పినప నుష్టోవకముతో చేకము సేయవల యు 

మటేయు యధాయోగ్యముగ దానిని క స్ర్రయుతో ఛేదించి ర_క్ట్షమురు (సవింపం చేని 

(వణచికిత్సం చేసి మౌాంసవూరితం ఎగున*నంలం జేయవల యు, 
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హరిదా+ది కేల్క_ము, 

స్వర సేన హరీడాయాః ప్మాతే కృ త్యయసే భయామ్ | 

ఘృప్యాా తేన కల్కే_ప లింే చ్చిష్యం పునఃపునః | 

తా, పను పుస్యరసములో కరక-దూర్లమును గలిపి దానిని యినుసప్మాతలో 

నునిచి మర్దించి చిష్యముపె పలుమాటు లేపనము సేయవలయు, 

న్లో నష విదథివ వై ఎన కునఖం నముపాచ శేత్తు | 
నఖకోటి(పవిస్తేన టంకళే నచ శామ్యులతి | 

తా, క్రుసనఖుయునంగు చేప ప్మనిద్రథి చికిత్సం జేయుటయే-ా క గోళ్ళ పక్కన 

వెల్ గారచూర్భ ము నుని చిన కునఖము నశించు, 

అనుశయీ  లవ్ుణము, 

వో గంఫీరా మల్పనంరంభాం సవర్ణ ముపరిస్థితాన్తు | 

పాదస్యానుళయీాం తాంతు విద్యాదంత | ప్రపాకిసీమ్ | 

తా, పాదముసె చర్మనమౌనవర్ష్మ మగ గంభీరముగ వొకింత యుబ్బుగనుండు 

కురుపు జనించి లోనపండిన అనుళశయి- యనంబడు, 

చి క్షి తః 

న్లో హే దనుక యాం లెద్యః కె వు మూ నోన్టువిద్రభే || 

తా, అనుశయీ యనుగోగమున కఫవిదధి కై జెప్పంబడియుండు చికిత్సం 

జేయవలయు, దానిచే యది హారెంచు. 

విడారిక లవణము, 

న్లో విదారీకందన ద్భ తం కక్వం తుణనంధిషు | 

విడాదికా మితి వచే త్పరుజూం సర్వ నేదవామ్ | 

తా, చేలసమ్ము శు గడ్డ వలె గం డ్రముగ చంకలయంనుగాని లేక జజ్జ సంధుల 

యందు"గాని గంధిజనించి పీకతోనాడి సర్వవోషలక్షణ యు క్ష క్షంబె యుండిన బిదా 

రిక మనంబడు, (ఇది సన్ని పాళమువలన జనించు, 
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చి క్రి త్స, 

న్డ్ ఏడారికా ఘూం [వథమం జలాకా యోజనం హీతమ్ | 

పాటనంచ |. తతో [వణవిభె రి సుతః || 

తౌ, ఏదారికయంకు వొలుత్ జలగలనంటించి ర కము (సవింసం జేయుట 

హీతకరంబు, మటియు నది పండిన నేదించి (వణచికిత్సం జేయవలయు, 

సామాన్యోోపచాగము, 

న్లో! జయ్ ద్విడారి కాం చే మైళ్ళిగుదేవ [దు మోాద్భ నై నె; | 
తౌ, మునగ దేవదారు అనువాని లేపనమువలన విదారక జారించు, 

థర్క_రా లవణము, 

న్లో (ప్రాప్య మాంస సిరా స్నాయు న్న మేద _న్తథానిలః | 

(గంథిం కరో త్వపా భిన్నో మధు నర్చి రసా నిభమ్ | 

(సవత్యా (సావ నునిల _స్పత్ర వృద్ధిం గత వునః | 

మాంసం వికోహ్యు [గథతాం శర్మ రాం జనరు _క్తతః | 

తౌ, కఫ మేవోవాతములు మాంస నీరాస్నా యువులయందు జేరి (గంథిరూ 

పంబ పగిలి నెయ్యి [కొవ్వు అనువాని తుల్యముగనుండు | సావయును గలుగం జేయు 

చుండుటవలన వాతము పలుమాజు వృద్ధిం జెంది మాంసమును శుష్క ంపంటజేని సన్న 

సన్న గంధుల గలుగండేసీన శర్క_ర యనంబడు, 

క్లో దుర్లంధి క్షిన్న మత్యర్గం నానావర్ణిం తత స్పిరాః | 
సృజంతి రక్తం నవాసా త ద్భద్యా చ్చర్క_ రార్పుదమ్ | 

కౌ, శర్క్యర జనించినవిడప నచ్చట నీరలవలన కడుదుర్షంధ శ్లేదయు క్షముగ 
పలువిధవర్ష ములుగ (ఆన "గా ఘృతొము మేదస్సు ననవ ల) ర_క్ష్మసావంబక స్మాత్తుగ 

గలిగిన శర్క్ల రార్బువ మనంబడదు, 

క్తి త్ప, 

నో మేదార్చుద విధానేన నాథయే చృర్మ్క_రాప్ఫదమ్ ! 
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' తా. శర్క_రార్చుదమును మేదార్భదచికిత్సలచే వారింపంజేయవలయు, 

పాదదాగి లత ణను, 

న్ పరి[కమణ శీలన్య వాయుర త్య గరూశు యోః | 

పాదయోః కురుతే దారీం నరుజూం తేలనం|శి తామ్ | 

తా, మిక్కు_టముగ నడుచుఓ వలన వాతసంబంభమువలన నరకెలుకడు 

రూకుంబై పగిలి నొచ్చుచుండిన షాదశారిక మనంబడు, 

-ముధూచ్చిప్టాది లేపము, 

శో మధూచ్చిష్ట వసామజ్ఞా ఘృతమోర విమి(థ్రితే 8 | 

నన్టాహ్వపీంధూద్భృవ రారా క్పూర్డం మాశీకెనంయుతమ్ |! 

నిర్శభ్యకటుతేలా_క్రం హీతం పాద (పమార్డనే || 

తౌ, మెనము (కొవ్వు మజ్జ చెయ్యి కూరయుఆనువానిలో గుగ్టిలమువై౦ంధవ 

లవణము లే నె కెల్లా వనూనెగ లిపి నుర్దించి పాదయలయందు రుద్ది నపాదదారికవారించు. 

వురనాది తేసము 

శ్లో] మదనా ౦ధవగగ్గులు గై రికాజ్యమధథావాలకపంకవి లేపనాత్ | 
ప్రవుటితంత్వ ఖలం చరణద్యయంవిక చతామరన ప్రత్రిమంభ వేల్ ! 

తా. (మంగకౌయ పెంథవలవణము గుగ్గిలము కౌవిరాయి వట్టి వేరు ఫీని 

చూర్లయలో నెయ్యి తేనె గలిపి లేపనరు జేసీన కాలిపగుళ్ళుమొని 'తానుర శేకుల 

మధ్యాది "లేపము, 

- త్తి గే © = శ్లో మధుసిక్టక సై ంధవఘృతగుడ మహి పాఖ్య పాలని రా నమః |! 

౫ రికనహిం సె చేపః పాదసుటనావహాసిద్లః | 
ల 6-౧ ఖీ ధి 

తా. చేనెమెనము సెంధవలవణము నెయ్యి బెల్లము మహీసా కీ ?గ్గి లము లేల్ల 

భూపము కౌెవిఠాయి వీనినీకమ శేనీ మర్హించి లేపనము జేనీన కాళ సగుళ్ళుమానును, 

మదనాది లేపము; 

బ్లో! మదనంచ నథాసిక్టం సాము(ద్రలవణం తథా | 
33 
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మహీాపీ లవనీతేన సంత_ప్పం లేపనేహితమ్ | 
నప్తాహా త్ప్ఫ్ఫుటితౌ పాడా జాయీతే కమలోపమా | 

తా, (మంగ కాయ మైనము సము[నలవణము వీనిని బై వెన్న లోగ లిపియాడి 

కంచి 7 దినములు వూనీన కాళ్ళపసళ్ళుమాని తామర రేకులనలె నగు, 

కందర లక్షణము, 

న్లో సర్యరో న్ఫుధితేపాదే శతేపహ కంటజూదిఖిః | 

(గంధి నోలవ దుత్సేన్నో చాయ తే కందరంతుతత్ | 

తా, తాయిని (దొక్కు_టచేచేని లేక కాలియందు (గుచ్చికొనిన ముల్లును 

దీయునపుడు లోన ముల్లువిరుగుటచే నేని గాయం బై నేసబండంత యుబ్బుగ ల్మగంథి 

జనించిన కండర మనంబడు, 

చికిత్స, 

ఛ్ 3 న్ Ey అభ య 

క్లో ద వాత్క దర ముద్ద్భత్య డో లేన దవా నేనవా | 

తా, కందరమును ఇేదించి తీసీ నూనెతో గాని అగ్నితో గాని కొల్బ్పవలయుః 

అలన లవణము, 

“న్లో॥ శీన్నాంగుళ్యం తరఠాపాచా కంకూదాహా రుజాన్వితే' | 

దుష్టకర్షమనంన్ప రా దలనంతం వినిర్చి శేత్ ॥ 

తౌ, దుర్వాసనగల బురవ ఇలుగుటచే "కాలియొక్క- వేళ్ళసంధులయందలీ 

మాంసముకుళ్ళి నీరుగార్చ్నుచు రుకద మంట పోట్లు అనువానితో గూడియుండిన 

ఆలసమనంబడు, 

చి క్రి తే 

శ్లో! సాజాసిక్రారనా శేన లేపనంత్వల సేహీతమ్। పటోలకునటీనింబ 

రోచనామరివై .స్తిలై ః1యు(డా స్వరనపి బైన కటు తె లేన లేప 
ర వరా థ్ Qe. 

యీత్ | తతః కాపీనకునటి తిలచూన్తైర్వి చూర్త యీత్ ॥ 
ర్ 

తా, అలసవోగమునందు దొలుత కలిని పొదములయందుబూనీ పీదస చేదు 

పాట్ల మణిశిల వేప గోరోచనము మిరియాలు నువ్వులు అనవానిచూర్లమలోములక 
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స్వరసమును తెల్ల్తావనూనెను గలిపి తెలప క్ష యుగ కౌచి పాదముల లేపనము జేనీ 

ఆన్న భేది మణీశిల నువ్వులు ఉనువాని మార్గమును దానిపపె నద్ద వలయు, 

కరంజూది లేపము, 

న్లో॥ కరంజబీజం రజనీ కాసీనం పదకం మధు | 

రోచనా హారి తాశంచ లేసోయ వులసేహీనమ్ | 

తా, కానుగవిత్తులు' పసుపు ఆన్న భేది పద్మ కాష్ట్రము "తేనె నోరోచనము 

వారిదళము వఫీనినినూరి లేపనము జేసిన అలసకము వారిందు. 

దారుణ లవణము, 

శ్లో॥ దారుణా కండు రామూ శకేర్ణభూమిః (ప్రవచ్య శే | 

కఫమారుత కోపేన విద్యాద్దారుణకంతుత త్" I 

తా, కఫ్రవాతపకోేపగువలన వెం|టుకలుండు (పదేశళయు భయంకర మైన 

దురదతోగూడి సన్నని కురుపులవలన వ్యాప పంబి పండిన దారుణ మనంబడు. (ఇది 

కఫవాత (పకేోప జనితం'బై నను వ కపి త్రసంబంధము లేక నే పాకము జెంవకుం 

డుటంజేసి రక్తపిత్తేసంబంధమును గలదై యుండు.) 

చికి త్స. 

న్లో! దుస్లోనఖా-ఖసంబీజం (వలేపాన్రారుణంహ శేత్ 

కా. పాలతో గసగసాలనునూరి లేపనము జేనీన దారుణము హరించు. 

కంట కా ర్యాది లేపము, 

శో కంణి కారీఫలర మె స స్తుల్యం తెలం 'వివాచయేత్ | 

జపాఫుప్ప[దవై శ్వాశ తల్లేరో నాకు ఇపణుక్ ॥ 

తా. నేలములకపండ్ల రసమునకు గాని దాసాని పువ్వులరసమువనకు గాని సమ. 

ముగ నూని గలిపి కాచి లేపనము జేనీన దారుణము హరించు, 

భంగ రాజ జై లము, 

న్లో! ఛృంగరాజరసేనై వ లోహోకిట్టం ఫల(తిక్షమ్ । 
సవారి గాంచవచేత్క_ డో. వై లుడారుణ నాశనమ్ | 



1098 బనవరాజీయ్ - ద్వాఏంశ ప్రకరశే 

అకాలపలితం కండూ మిం[దలు_ప్పు ఫంచ నాశ యత్ |] 

ల లె గుంటగల? రాకరస ములో లోహ కిట్రము త్రిఫలములు సుగంధిపాల 

వేరు అనువానికల[_ మును _తెలమునుగలిపి కాచి లేపనము జేసీన దారుణము అకౌల 

మున వెం ుకలు నెరయుట దురద యిం(డలు_ప్తము హరించు, 

అనూంవమిక లవణము, 

న్లో! అకమూంపి.బహువ కాణి బహు నే దానిమూర్థని | 

కి ఫాన్ఫక్కృమికోపేన నృణాం విద్యాదరూంపీ. కామ్ || 

తా, కఫ రక్షకిమి (పకోపమువలన శిరమున న నేకముఖములుగల కురుపు 

లుజనిం-చి బంక౫ (సావము వెడలిన ఆరాంపిక మనంబడు, 

సీలోత్సలాది "లేపము. 

న్లో || సల్గోత్పలన్యకింజలోో- ధా(శ్రీఫలసమన్విత: | 

యప్రీ నుధుకయు కశ్చ 'లేపాదన్యాదరూంవీ. కోమ్ | 

తౌ, నల్లకలువ యగరులు వుసిరికకాయ ఆతీమధురము వీనిఎనూరి లేపనము 

జేసిన ఆరాంపిక హరించు. 

(తిఫలాది తే లము, 

il (శిఫలా మా రజోయస్రీ నూర్క_ వోత్సలశారి బాః | 

= a 2 అద చ ఛి aa మై0థవం పక్వమేేతెస్తు లేపాద్దన్యా దరూంపికామ్ | 

తా, (తిఫలఖములు ఆతిమధురమయు గుంటగలగర నల్ల కలువ. సుగంధిపాల సెం 

ధవలవణము అనువానికల్బు_ములోనూనెగ లిపిక శా ది లేపనము" జేనీనఆరూం సిక హరిం చు 

పిణ్యా కాది తేపము. 

ఫొ ఫ్రర్తాణ మవిపిణ్యాకం పుహం కుష్కుటన్యచ | 
© చి, ఒక జలా 7 వు న్ అట నం ( 9 "కో |] మూ (తపిష్టం (పలేవె యం లీఘం హన్యాదరూం.. మ్ 

తా. పాత గానుగపిండి కోడిపి పిస్ట్రము క్ ని గోమ్యూూ త ముతో నూరి 'చేపనము 

జీనిన అరూంషిళ శీఘుంముగ వరించు, 



త్గు(ద్రరోగనిదాన లతుణ చికి త్సాదయః, 1029 

తారుణ్యపిటిక లతుణము, 

శో శాల్హలీకంటక ప్రఖ్యా? కఫమూరుతకోపజాః | 

జాయం 'తేపిటి కాయూనాం శ్రేయాస్తాముఖదూవి.కాః | 

తా, కఫవాత (వకోపమువలన యౌవన ఫురుషునియొక్క_. ముఖమున బూర 

గముండ్ల వంటి కురుపులు జనించి ముఖ్టుకి కారముగనుండిన ముఖదూషిక యనం బడు, 

(ముఖదూషిక.యన గా మొటిమలు) ' 

మంజిస్థాదిలే (తి లము, 

॥ (సిద్ధ్దరనార్ల వే] న్య|గోధోదుంబ రాశ్యత్థప్ల యాః కపితన_ నథా! 

ల నన్ను మూలచూర (పకల్పయీత్ | ద్విరష్ట 
| £9 ౬ 

గుణితె సోయెఃపాచయే త్పాదశేసకమ్ | కపాయాంశంగవాం 
ఏ లారి 

శీరంచీ రార్టతిల తై లకమ్ | మంజిస్థూ దిని కాలో ధ తునరీ 

తాళకంగిలా | లామాగోరోచనాకువం * రుంకుముం రజనీ 

ద్వయమ్ గై రికంసిక్టకంతుగ్ధ వట ముర్జునవృయకమ్ నాగ కేన 

రోకాలీయపద్భబీజంచ కేసరమ్ | పారదంగంధకంపషతం త్య 

చంచ (పతికార్షి కమ్ | సర్భంపా చ్యం తై లశేవం (మతుగా 

న్భ రంగ కాపహం | వదనం చం(దతుల్యంస్యా తృ_స్తరా(తా 

న్ననంశేయ ౩ | 

తా, మట్టీ మేడి రాపి జువి అంబాళము అనువాని వేరు పట్టలదినుసుకు 16 

పలములచొప్పున దంచి 1280 సలయులునీళ్ళు బోని చతుద్ధాంశమగ క పహెాయము కా 

చి దాని కిసమముగ ఆవుపాలు ఆవుపాలకుసమము?గ రూ లిపి ఆందు మంజిష్టీపసు 

పు మానిపసుపు లొద్దుగ చెక్క_తొవరిమన్ను ఆరిదళము మణిశిలల క్క నోరోచినయు 

చెంగల్వకోమ్హ్లు కుంకుమ ఫువ్వుపసు ఫు (చూనిపసు ప్రకావిరాయి మె నము మైలుతు త్రము 

మజ్జి చిగుళ్ళు యేరునుద్ధి చెక్క నాగ కేసరయులు కృష్ణ చందనము తామర విత్తులు తామర 
69 థు లా ఎలి 

యగరులు పాదరసము గంధకము ఆకుషతీక లవంగ పు చెక్కు ఆనువానిచూర్ణ మును 

దినుసుకు కర్ట | పమాణయు చొప్పన గలిపి చిక్కు గవండి ముఖమునందు లేపనము జేసీన 

7 దినములలో వ్యంగము హరించి ముఖము చందునితో సమానముగ నుండు, 

* తేథాచ కుంకుమడ్భాయమ్ 
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ముఖమంగులకు చికిత్స, 

న్లో! [నూధవని డా నే] ముఖచ్బాయా తరంవంగ భన్ము స్యాన్నా 

హిపుంపయః। | మాకీ కం తాళకంతుత్లం రాజూావర్తం శిలాజ 

తు |! నముహిసావంళిలాసూతం తుల్యంశీ రై సుమాహీమెః | ర ని క రు 

క అ ర్ నప్తా శాంమర్ల యేన్రాఢం న్యగఫ్నం కాంతినర్గ నమ్ |! మహీమి. 

థీరవుధిత మేతదుద్వ_ర్హృనంహితమ్ | ముఖవర్ల ంకర స్త్రీణాం 

తిలకాలం చనాశ యేల్ ॥ 

తా. వంగభస్తయును బెక్టేపొలశోనూరి లేపనము జేనీన _ ముఖకుం'పయుఖయు 
యొక్క నలుపుమౌని గాంతిగలుగు. మలీయు స్వర్ణమాకీకయు తాళికము మైలు 
తుత్తము రాజావగ్తము శిలాజిత్తు మహిసాక్నీ గుగ్చి లయు మణిశిల పాదరసము వీనిని 
సమభాగ'ములుగ బృపాలతో 7 దినములు దృఢముగనూరి లేపనముజేనీన ముఖ 

మంగులు హరించి కాంతీగలుగు, మజియు బటైజఅపాలను జిలికి వన్నదీనీ ముఖమున 

మర్హ వము జేసిన చ్ర్రీలస ముఖమంగులు హరించి ముఖికౌంతీ గలుగు, 

n మాం ఏ ధం అడ వ్ ఇ శ్లో [ఆయు శ్వేచదేగారీగారి దా మంజిసా ఘృతంగా రాశ్చసర్ష పాః। 

చేవ్యం గ రికసంయు క్ష మజావ్నీ రేణనంయుతమ్ |! 

గ నా | వతేనై వభ వేద్య క్ష) ముదయాదిత్యనన్ని భమ్ | 

తా, పచ్చిపసుపు (మౌనిపసుపు మంజిష్టి నెయ్యి తెల్లావాలు కెవి రాయినీనిని 

మేకపాలవోనూరి ముఖమునందు లేపనము చేనీన చాలనూర్యునివంటి "కాం టిగలుగు, 

న్లో॥ శోక కోథాదికువీతా డ్వాతపిత్తాన్ను ఖఫేతనుమ్ | 

శ్యామల3మండలంవ్యంగం ముఖాదన్య,తసిలి కా | 

వ్యంగసీలడ యో: కుర్యా ద్యథా స్విన్న ంసిరాన్యధామ్ | 

'లేష్యం మో_దేణ మంజిఫా ముసలీ మూలమేవచా | 
యయ టి ల్ల 9 | 

(పసుు_ప్తకుస్టురొ గో గం కుర్యాధామంచ వవ్నానా || 

తా, శోకము కోపము మొదలగు వానివలన వాతవీ త్తోములు (పకోవించి 

ముఖమునందు నూకు మైన నల్ల నిమండలములకు మంగులను గలుగంజేనీన ముఖమం 

గనియు యితరశ్శంమయుల గలుగం జేసిన నీల మనియు జెప్పంబడు, వీని నివారణా 

ర్భండై శ్వేదమును సిరావ్యథను జేయుటయే గాక మంజిష్టినిగావి తాటినేల లేక 

చ 



శు(దరోగనిదాన లశుణ చికిత్సాదయః. 1081 

గడ్డలనుగాని శేనెతోనూరి మఖమయునంద। జేపన్గయు జేసీన మంగులు నల్ల నిమండలము లు 
హరించు. ఆముఖదూ షికలయందు బివిరి గలినియుండిన కుష్టురోగ చికిత్సలను ధూమ 

పానమును జేయవలయు, 

వో! "మాధవనిడావే]) వమహిపీశ్సీరనంఘ్నుషం రజసీర*కచందనమ్! దె క మ. ఖు రా స క 

కృతో లేవో నిహంత్యాశు * స్యామికాం గండయో సి తామ్! 

తా, పచ్చిపనుఫు ర_క్షచందనము వీనిని బైజపాలతోనూరి లేపనముజేసిన 
ముఖమునందు చెక్కిళ్ళయందు నుండు నల్ల నిమండలములు కీఘంముగ హరించు, 

|| ల్లి ర్ట గ క న 1 ఆ టో న్లో | సిద్ధ విద్యాభూ ) సోమనల్లీ ర జన్యాథ న్యాశ్వటీ. రస్య లేపనాత్ ॥ 

మనళ్శిలాతథాలో (ధం ద్విసిశ నర్ష పాస్పమన్ | 

వారివిస్టాహితో లేపో వదనో ౫ శ్యామి కాం హ తేత్ | 

తా. భావంచి విత్తులు పచ్చిపసువు వీనిని గుజ్జిపుసాలతో నూరి లేపనము 
జేసిన ముఖమునందలి నల్లని మచ్చలు (మొటిమలు) హరించు, మణియు మణిశిల 
లొద్దు గ చెక్క పచ్చిపసుపు (మౌానిపసుపు తెల్లావాలు వీనిని సమభాగములుగ నుదక 

ముతో 'నూరి లేపనము జేసీన ముఖయునందలి నల్లనిమచ్చలు నారించు, 

శ్లో! విశాలోగముకీరంచ నర్పిన్పర్ణరనంపయః | 
- Me 

ఏతానివటప[ తాని రజన్యా నహ చేషత్ |; 
లేపోయం ముఖపా చేచ పద్దృనత్కురు జేభృతమ్ | 

తా. పాపర నల్లనియతీవస వట్రై వేరు "నెయ్యి 'సర్షరనము మళ్లే చిసళ్ళు పసుపు 

మోనిపసుఫు వీనిని మేకపాలలోేనూరి లేపనము జేనీన ముఖము పాదములు పచ్మము 

కలె నుండును (లోనికి గంధకళల్పమును నేవింపవలయు.) 

నో [తిమూసే కు(దరోగషు నాశ యే న్నా(తనంశయః || 

తా, గంధకకల్పమును 8 మాసములు సేవించిన త దరగోగ ములన్ని యు 

'సృంశయముగ చారించు, 

పలిత లతుణము 

శ్లో! (కోధళ్నోక శమకృత శృరీరోప్మా శిరోగతః | పత్తంచ కేశా 
న్పచతి పలితం తేనజాయ. తే | పాతికంవిపమంరూతుం పీతం 

షా 

* మోతీ కాక్, 
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పితల్సికకంఫాత్ | సర్వరూపా న్వితం వడ్యా త్పన్నిపాత 
సమన్వితమ్ |! రూతుం వశ్ళంచ సూత ౦ చ జరాపలిత 
ముచ్యత్ || న 

తా, [(కోధము శోకము (శ్రమ అనువానివలన శరీరోస్తపి _త్తములు శిరమునందు 
(బవేశంచి వెంటటుకలపండూనటులంచేనీన పలితమనంబడు, అ_ల్తెజంగున నే వాతపిత్తీ 

కఫములు శిరమునందుజేరి పలితమును గలుగంజే యు, అందు వాత పాబల్యమున సెం 
(ట్రుకలం అర్హ భాగము నల్లగ ఆర్షభాగము తెల్లగ రూక్షముగనగు, పిత్త సాబల్యము 
వలన పీత వర్ల ముగనగు, కఫ పాబల్యయఘవలన శ్వేతవర్షముగనగు, సన్ని పాతమువలన 
వూర్యో కృ సర్యలక్షణయు క్షం బై యుండు నుజీయు వెంటుకోలు రూక్షముగ నున్నగ 
నూత్ముముగ కుండిన జరాపలిత మనిమెవరు, 

వలీపలిత రోగ నిదానములు. 

శ్లో! వలీపలితగోగాశ్చ వాతకోపాది నంచయాత్ | 
బై హజ్యం మునిభిశ్చా (త్రం చం(చోడయ ముదీరితమ్ ॥ 

తౌ, వాతాడిదోషములు (పకోపించి * వలీ  పలితములన 2 రోగముల 
గలుగం జేయు, పీనియందు చం[దోదయము (గ్రేష్టంబని మునులువ చిం చిరి , 

న్లో! రననిమ్క_ం కాంతనిష్మం గంధకంచ ద్వనిష్క_కమ్ | 
జు ర గ లో (తిఫలాచ (త్రినిబ్కా_ స్యాస్టుర్ణి తం కజ్జలీకృతమ్ | 

చమూార్జీతం శొాణమా తంతు సితా యు కృంతు 'సేవితమ్ | 
సర్భ రోగవినాశాయ వలీ వలితనాశనమ్ | 

శా, కుద్ధి జేసిన రసము 1 నిమ్మ_యు కాంతభస్మము 1 నిష్కము కుద్ధి చేనిన 
గంధకము 2 నిష్క_యులు (తీఫలములు తి నిష్క_ములు యిటుల వీనినెల్ల నేకము 
జేసి ఖల్వములోనుని-చి కౌెటుకవ లె మెంచి 5 చిన్నయలమొత్తుకు సంచడార యను 
పానముతోడ “ీవిం చిన సర్వగోగములు వలీపలితములు వారించు, . 

(ఆయస్క్యా_0తమును చేరేడుచెక)_రషముతో మర్పించి పుటంబులిడి పిదప 
గుంటగలగరాకురసముతోనా | తీఫలరసయునోను మర్హించి పుటంబులిడి వెలిగారము* 

టూ 

తో మరల మర్షించి పుటంబిడి సేవించిన వలీపలితములు హరించు. 

శ వలీయన --ళరీరమ మడతలు బడుట, + పరిక మన---వెం్యడుకలు నరయుట 
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ముండీ జె లము, 
షల 

శో (ఆయు శే జే] ముండీచూర్ల ందశ పలం పచేతో యేచతుర్లుకే। 

అర్ల శేషం హే త్కా్వాథం క్యాథార్థం తిలటె లకమ్ | 

తై లశేవం పచే తేన ననం౦ం పానంచకార యత్ | 

పలితం రకావన స్త్రీణాం నూసార్ధంచ నతిష్థతి ॥ 

తా, 10 పలములు బోడతర పుచూర్ణములో 40 పలముల నీళ్ళుగలివీ యర 

భాగము శేషించునటుల కపషాయముకాచి దాని కర్భ భాగము నూనెగ లిపీ చిక్కు_గ 

కాచి వడియగట్టికొని నస్యపానములు చేయించిన యౌావన స్త్రీలు వలీపతీత ములు 

15 దినములలో హరించు, 

న్లో (సిద్ధర నార్డ వే) శ్యామానింబ బలాలాజా లవణం క్యాథరో? 

తృమమ్ | తోయ రస్లగుణై శేవ పాద శేషం నమాహేత్ | 
తిల తైలం కార్థధ పాదం ఎకో.లార్ల రమాహిషంఘృతమ్। స్నేహ 

శేషం పచేత్తేన నస్వేమాషర (పయోాజయెత్ | - బాలానాం 

వృద్ధనారీణాం యావనం కురు లేధు)వమ్! 

తా, (పేంకణయు వేము ముత్తీవపులగము పేలాలువుప్ప వీనిని సమభాగము 

లంగ (గహీంచి ర దింత లుదకముబోని 4 వ భోగమగ కపాయముకౌచి వడియగట్టి 

దానికి ఉ వే యు నూగె నూనె కర్ణ భాగము బై నెయ్యి గలిపి చిక్కగ తె లము 

wre.) Aa a జ జ §$ క కాచి వడియగట్టి మాష్మపమౌణమును నన్యము జేయించిన యౌవన శ్రీలు వృద్ధులు 

వీరి వలీపలితీములు కీ ఘమగ హరించు, 

ఐంభాది చూర్హ ము, 

న్లో కృష్ట్రనింబన్వ పంచాంగం (తిఫలాచ కటుతయమ్ | కాలా 

తిలా తథా. కాంత వాకుచీ కృస్తృజీరకమ్ | నింబేన సను 

భాగంస్యా జాసధం దళశకంతథా | విశాల వదమా[తంతు 

భతయీ త్పా/తరుల్ణితః | రసాయన మిదం (కేష్టం మహ 

వింశతిశాశనమ్ | అస్టాదశచ కుస్థాని కానళ్వాస తమా 
నిచ | కాయా్నే ర్వర్థనం చై వ వలీపలితనాశనమ్ | 
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కౌ, త్రీఫలములు తికటుకములు.. నల్ల తెగడ నువ్వులు విమ కౌంతము 
భావం చివితులు నలజీలకణ దళమూలములు వీనిని సమఖాగ ములుగ (గహించి 

అంటె ల అవి 

చూర్ణము జేనీ దానికి సమముగ పెద్ద వేయు పంచాంగముల చూన్మమునుకలిపీబిడాల పదక 

(పమౌణమును (పాతఃకాలమున సేవించిన 20 మేవాములు 1 కుష్టువులు కౌసశ్వాస 

ములు శయములు నలీపలితములు హరించి శ రీరవృద్ధి అగ్ని దీపనయు గలుగు, 

వలీపలితి చికిత్స, 

న్లో! (సిద్ధవిద్యాభూ:) కంటకాకీ ఫలరస్వై స్తుల్యం లం విపా 
చయేత్ |జపాపుప్ప దవై ౩ క్వ్వథం తల్లేపః పలితంహేత్ | 

తా. చేలములకపండ్ల రసమునకు సమముగ నూనెగలిపీ కాచి లేపనము జేసీ 

నను లేక దాసానిఫువ్వులరసమును నుడికించి లేపనము చేసినను పలితయలుహారిం'చ$ 

శ్లో! [మూధవనిదానే] ద్వినిశే నవనితేన లేపాత్పలితకండునుల్ | 
నీలోత్పలంతిలాయప్టి సర్షపా నాగ శేనరమ్ | 

ధాత్రీఫలం సమంపిస్ట్వా లేపాత్సలితనాశళనమ్ || 

తా, పసుఫ్ప (మౌనిపసుఫు వీనిని వెన్నశోనూరి లేపనము జేనీన ప్తయు 

దురద హరించు, మణియు నల్ల కలువదుంపలు నువ్వులు యష్రిమధునిమ్లు తెల్లూవాలు 

నాగ శేసరములు వీనిని సమ.భాగ ములుగ (గ్రహించి వునీరికపండ్లరసముతో నూరి లేప 

నము జేనీనపలితము హరించు, | 

శ్లో! [మాధవనిడానే) కార్చాసబీజమజ్జాంతు రవిశీ, రేణపేప ! 
యేల్ | తన్య లేవో నిహం త్యాళు పలితించు ననంశయః॥ 

కా, పత్తివిత్తులలోని పలుకులను జల్లే కుపాల శో నూరి లేపనము జేసీన 

పలిభేమ్వలు శ్రీ ఘ్రముగ హరించు, 

ఇం[దలు ప్పరోగ నిదానము. 

న్లో (క్రిమిభ్యిః కేశనాశశ్చ తన్యనామేం(ద్రలు_ప్పకమ్ | 
అయ చ జో || తిద్భావశ్చ సువిషై యో వై షజ్యేతు జయంతి కా 

తౌ, (కిములవలన వెం టుకలూడిన యిం(డలు_పమనంబడు, దీనియందు 

తక్క_లి యాకురసమును | తౌగుటయే గాక నెం్మటుకలూడినస్థలమున యారసమును 

బూసిన వెంటుకలు వృద్ధియగు, 
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పా 

ఇం[దలు ప్ప లతుణము, 

నో రోమకూపానుగంపి త్తం వా లేననహామూర్చితమ్ | 

'ప్రచ్యావయతి రోమాణి తత శే స్మాసశోణితః | 

రుణద్ధిరోమకళూపాంస్తు తతో న్యేషా మనంభవః | 

త దిందలు ప్తం విష్టయం ఖాలిత్య మితి చాపచే | 

తా, విత్తము వాతముతోగలినీ కువీతమె గోమకూపములయంగు. జేరుటవలన 

వెం డుకలూడును, కఘఫర కములు రోమకాపముల బంధించుటవలన మరకల వెంటు 

కలు జనింపకుండును, ఆది యిం[దలు_ప్తము ఖా లిత్యము యనంబడు, 

చి కి త్స లు, 

న్లో (తిఫలాం చోత్సలంకందం యస్ట్రీ కాం భృంగజంరనమ్ | 

రసార్బం తిలై లంస్యా తృక్వాతై లావ శేవకమ్ | 
డు న్ జావా రి 

తల్లేపా ల్యేశవృద్ది స్యా త్పునః పంచవిశేషతః | 
అమలక్యామాలచూర్ల ౦ పిష్టార్ధవట జబాంతువో | 

మర్షయిత్యా రమై గ్రేప స్తూర్లం కేశవివర్గనమ్ | 

తా |తీఫలములు నల్తకలువగడ్డలు యప్రిమధుకము వీనిని సమభాగములుగ 

చూరగ్లను చేని గంటగలగ రాకు రసముతోనూరి కల్కముజేసి అందు సంటనగలగ 

రాకు రసము డానికర భాగము నువ్వులనూనె గలిపి చిక్కగ తెలముకాచి 5 మార్లు 

తలయంటికొనిన వెం టుకలు వృద్ధియగు మజీయు వ్రనీరిక చేరు మ జ్హయూడలు జటా 

మొాంనీ వీనిని నూరి రసము పీండికొని తలయంటికొ నిన కేశములు వృద్ధిం జెందు, 

నో మహీవీ. నవనీ లేన (పల్యేకంచ (ప్రలేపయేత్ | 

భృంగరాజ రసంతుల్యం పాచ్యం వై లావ శేషకమ్ | 

తౌ, బ సై వెన్నను తలయంటిక8ళ”నిన కేశములు వృద్ధి జెందు. లేకు గుంటగ లగ 

రాకురసములో నూెగలిపి చిక్క_గ కాచి తలయంటికొనిన వెంటుకలు బాగుగ 

“పెరుగును, 

భా ర్ - కా ఫె న్లో! హా ్తేదంతీ పలం ధాతా తిల లేన పాచయెశ్ | 

"లేన భృంగీ నరూఃకేశా స్థిరా శ్చాపి భవంతిచ |! 
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తౌ. బలురక్కొ_నీగడ్డ నేల సంనీవిత్తులు నుసిరిక పప్ప 
ఆందు నువుషల భూనె గలిపి చిక్కాగకాచి తలభోంకికోొనిన వెం(ముకొలు తు మెదల 

వలె నల్లనె వృుదువుగ స్థిరమగనుండు, 

వీనిని నూరి కొల్ళు_ము జేసీ 

నో కృస్హగోమూూ| త్రనంపిష్ట జపావుష్పృవలేవనమ్ | 
బహు కేశాన్వితం సాంద్ర మిం్టద్రలు_ప్తం (ప్రజాయతే ॥ 

తౌ, కరియాప్పయ్యూత్రముతో దాసానిపువ్వులనూరి వెంటుకలూడిన స్థలమున 
లేపనము జేనీన యిం దలు_ప్తమునందుకూడ దట్టముగ వెంటుకోలు మొలు చును, 

న్లో [చర శే) ఇందలు ప్తేచ్మేదయ వై శ్చిరనశ్చవివేపనాత్ | ఘృ 
'ప్ట్వేన్ల యవ కాసీసం మనోస్వోతుళ్టకోప గై 5 | హన్యాద్రా 
రుర నై ర్యాపిగుంజానూలపఫ లై నథా | తథాలాంగలి కామూ 

వై ఃకరఫిరరసేనఐ;। సమో దము[ద్రవార్రాకన్వర సేనవిచకుణః 
దుత్తూర కన్యపతా/ణి భల్లాతేకరనేనవా | అథవామావ్సీకం 

హంతికిలపుప్పార్ష్భకర్లి వై? | బే లకోహ_స్తీదంతన్య మవీ.కా 

చావధంపరమ | కృష్ణగోమూ (తనంపిష్ట జ పాపువ్ప(వ లేప 
నమ్ | బహు కేశాన్వితంచి[త్ర మెం[ద్రలు_ప్ట్పం (ప్రజాయతే || 

తా, కొడిసెపాలగినుప్లో దకముతోనూరి శిరమున లేపనము జేనీనను లేక కొడి" 
పాల ఆన్న భేది మణిశిల మైలుతు తయ పిప్పలి వీనిని చేవ దారురనముతోనూరి గాని లేక 
పెద్దగురిజ వేరు దానివిత్తులు చెన్నచర్ల గడ్డ వీనిని గన్నేయవేకకసముతో హరి నేల 
నులకరసములో తేసానుగలిపి గాని లేక వు మ్మెత్తావను జీడివిత్తులరస మో నూరి గాని 
తేక నువ్వుల ఫువ్వు అల్లము గం కేన వీనిని తేనెతోనూరిగాని యేనుగుదంతపు- , మనీని 
నూవెలోగలిపిగార లేక (యేనుగుకొమ్ము సవాప పిప్పలి కరియావుపంచితేకు యేరు 
జాజి పువ్వు నీనినినూరిగాని), లేక దాసాని పువ్విలను కరియావుపం చితముతో నూరిగాని 

లేపనము జేసిన యిం (ద్రలు_ఫ్రమునందు నాగా మికఘక్క్టటముగ వెంటుకలు ములు చును, 

భృంగ రాజ లే లము, 

న్లో! (నూధవనిడానే] సీలీమూలకషాయేతు. బీజంఖదిర సార జమ్ 
సీలీమూాలాంజవంకల్క_౧ య్యామధుక మేవచ | 
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మార్క_వస్యరన[పస్థం తె తెల వస్థంవిపాచయెత్ | 

అనేనలిప్తాః శేళాన్యుః మృదవః పుట్ట దై మి! | 

ఇంద్రలుప్త వహరం చవ పాలిత చైవ నాశ యత్ 

లం ర హాస్యం పరమం వ పలితనాశనమ్ ॥ 

తా. నీలి వేళ్ళనువంచి కపషాయముకొచి యంచు చండనిత్తుల దు ర్షమును 

నీలి వేళ్ళు నల్ల తుముకి యప్టిమధుకమయు అనువానికల్క_ మును ] (పస్థము గుంటగలగ 

రాకురసయును 1 (పస్థము “సూ నెనుగలివీ తే లపక్వముగ కెచి చెం (ముక లకు లేపనము 

జేనీన యిం(దలు_ప్రము వరీపలితములు హరించి వెండుకలు తుమ్మెనలవ లె నల్ల నె 

pi 

శ్లో! (పూజ్యపాదీయీ ౫] బృహతిఫలసంయా కృ కం గుంజామాలఫ 

లం తథా | త బ్లైపే నక్యతమీ (ప్ర హు మిం ద్రలు_ప్తమ నేక థా | 

తా, ములకపండ్లు గపరిషంజెపేరు గురిగింజలు వీనినినూరి "లేపనము జేనీక పలు 

విథములైన యిం[ద్రలు_ప్టములు కీఘముగ హరించు, 

పద్మినికంటక లతు ణము, 

నో కంట3 శె రాచితంనృ త్త తం మండల -పాంకుకండురమ్ | 

పర్ముసకంటక (పక _స్పదాఖ్యంక ఫవాతజమ్ | 

తా, చామరనుండ్ల వలె గుం|డ్రయుగ పాండుర వర్ణ మగ గురడతో గూడినదిగా 

నులడుమండలములు జనించిన పగ్మినీకంటకమనం బడు, ఇదికఫవాతీమువలన జనించు, 
? 

చి కి త్ప, 

న్లో పద్మినిక ంట శేగో౫ో ర్చ శు న్నింబవారిణా | 

తేనై వ సిద్దంన మోదం సర్పిః వాతుం (వదాపయేత్. | 

నింబారగ్వధక నై: ర్యా ముహురు ద్వ!ర్తనం హీ-+తమ్ ॥ 

తా, పద్మినీకంటకమున -వేపకపాయముతో వమనము జేయించవలయు, మలి 

యు ేపకపాయములో 'సెయ్యిగలిపి కాచి తేనెవేనీ శేవింసవలయు. మణియు 

చేపశేలగుజ్జు అకువాని కల్క_మును పలుమారు లేపనగు జేయవల యు, 
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నించాది ఘృతము. 

న్లో! చతుర్లుణేన నింబోత్డ పత క్వాథెననోఘృతమ్ | 
పచేేత్తత స్తువింబన్య కృతమాలన్యప తే జై 8! 

కలై _ర్భూయఃపచే త్పిద్ధం తల్లి బేత్చలనమ్మితేమ్ | 

పదినీకంటకాదోగ) గా న్ముక్కొ భవతి నాన్యథా | 

తా, వేసాకు కపాయములో శ వ భాగము ఆవునెయ్యి? లిపీ అంగు వేప 

చేల ఆనువాని యాకు కల్కు.యునుగలిపి ఘృత సక్వముగ కెచి అందు 1 సలమును 

(దాగిన పదన్మినికంటకము హారించు, 
Ge 

జంతుమణి లత ణము. 

నో సమముత్పన్న మరుజం మండలం కఫర_కృజమ్ | 
ల్ — | 

నవ ఇ 40౧00, ర ను |] నహజం లత్మృవె కేషాం లము జంతుమణి స్మృతః 

తా, కఫగ_కమువలన జనించినది "మొదలు సమముగ 'వుబ్బుగ వీదవారహీత 

ముగనుండు మండలము శరీరమున జనించిన కొందరు లత్మయనియు మణి కొందరు 

లక్ష్యుమనియు వేటుకిొందరు జంతుమణి యనియు వచించెదరు (ఇది ప్రీ పరుమలకు 

ణనించునటి సానవిశేషములవలన శుభాశుభ ఫలముల గలుగం జేయు. ) 

మాష లతణము! 

న్లో! అవేదనం స్థిరంచైవ యస్మిగ్గా తే) (పదృళ్య లే 
నూవవత్మాన్ల “ముక్సన్న నునిలా న్టాపనూది కేశ్ | 

తా, వాతయవలన శరీరముపె వేదనారహితయుళ కఠినముగ నల్లగ వొకింత 

నుబ్బుగ నుండుగంటు జనించి మినపగింజవలె నుండిన మాష మనంబడు, (మౌష 

మన-_ పులిపిరికొయ, ) 
తిలకాలక లషు ణము, 

న్లో కూని తిలమా తాణి ఏరుజాని నమానిచ | 

వాతేకి _తకఫోచేకా తాన్యిడ్యా త్పిలకాలకాక్ | 

తా. బాకపిజ్ష కఫ పకోపమువలన మచ్చజనించి నల్ల ఫి గనువ్వుగింజంత[పమౌ 

ఇముగN లా నొపి ్ వలేనిదిగ చర్మమునకు సమానము నుండిన తీలకౌలక మనంబడు, 
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జంతుమణి మాష గిలకౌలక చికిత్సే, 

నో, చర్మశ్లం జంతువుణిం మాపషకా _సొిలకాల కాక | 

4 జ్ వ గం చ ఉత్క్బృత్య శ స్తే) దబా క్ష్ రాన్ని భామ వెపత, | 

తా, చర్మకీలకము జంతుమణిమాషమయు థిలకొలకము వీనిని క్ర న్ర్రముతో 

వేదించి మెరాగ్నికర్మల చేయవల యు, - 

న్య్వచ్చలకు ణము, 

నో మహద్యా యది వాత్యేల్భం శ్యాపంవా యదివాసితమ్ | * 

సిరు వం మండలంగా తె) న్య చృమిత్యభిధీయ ల త్ర | 

తా, శరీరము సె "ె పెద్దడిగ గాని చిశ్న దిగ గాని లేకనల దిగ గాని లేక తెల్ల దిగ గాని 

వేదనారహీతముగ గానినుండుమచ్చజనిం -చిముఖని హీనం బై యుండినన్యచృమనం బడు 

మంజిగాది శ అము, 

Pa 

శి | ం 
న! మంజిష్టై మధుకం లామా మూాతులుంగ శ్చ యస్టికా | కర 

(పమావై శేతెస్తు జై లన్వకుడనంతథా | అఆజంపయ స్తుద్విగు 

ఇంక నై ర్భృడ్యగ్ని పావచేత్ | నీలి కాపటి కావ్యంగా నభ్యం 

గాదేననాశ యేత్ ! ముఖం[పసాతోపచితం వలీపలితవర్డి తమ్। 

న ప్రరా్శాత్వపయోగేణ భవే త్క_నకనన్ని భమ్ | 

తా, మంజిష్టి యిప్ప లక్క మాదీఫలయు అతిమధురము యివి దినుసుకు 

కర్ణ (పమాణము నూని] కుడవము మేకపాలు 2 కుడవములు యిటులవీనినెల్ల నేక 

ముజేసీ మందాగ్నిగో పాకము జేనీ 7 దినములు అభ్యంజనము జేసీన నీలిక మొటిమలు 

మంగువలీ పలితములు వీనిని హరింపం జేయుటయీ గాక ముఖము స్వచ్చముగ వెంటు 

కలు నల్లగ ముఖము స్వర్ష కౌంతి గలగిగ నగు, 

వ్యంగ లతు,ణము, 

న్లో కో)ధా యాన పకుపితో వాయుఃపి తేననంయుతః | 

ముఖమాగమ్యస సాసా మండలంవిస్ఫజత్యత ః | 

సీరుజంతనుకంశ్యావం ముఖేవ్యంగంతమాది శేత్ | 
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తా, కోపము [శమ ఆనువానివలన [బకోపించిన వాతవీ తమలో గలిసీ 

ముఖము పే -వీదనా రహోత్ మీగ పలచగ శ్యామల వర్ల ముగ నుండు మండలముల గలు 

గం జేనీన వ్యంగము (మంగు యనంబడు, 

చి కిిత్స, 

న్లో (తిభువనవిజయాప[తం మూలం స్థవిరన్య శింగుపావై భిః | 

- న వహం సిద్నమ్!! ఉద్య _ర్తనం విర చితం న్య చృన్యంగావ ౦ సిద్ధము 

తౌ, గంజావియాకు దేవదారు యిరుగుడువేరు వీనినినూరి ముఖుమునందు 

లేపనము జేనీన మచ్చలు వ్యంగము హరించు, 

వటాంకురాది బచేవము 

శో | వటాంకురామనసూ రాశ్చ (ప లేపాద్వ్యంగనాశ నమ్ ' 

వ్యంగోమంజిస్టయా లేవః (పశసో మధుయు క్రయా | 

తా. మజిచిగుళ్ళు చిరుసెననలు అనువానిని గాని మం జిష్టినిగాని -జేనెనతో 

నూరి తేసనమువేనీన వ్యంగము హరించు, 

వటపహా9)ది లేపము. 

వ్లో॥ నటకళ్య పాండుపతా ణి మాలతీ ర! కంచందనమ్ | 

కుష్టుం కాలీయకంలోధ) మేభిశ్రేపం [ప్రయోజయీత్ | 
యువానపితి కానాంతు వ్యంగానాంచ వివాశకః | 

త, పండి తెలుపువౌరిన నొటిగియాకులం జా జిచిగళ్ళు ర కచందనము చెం 

గల్వకోన్లు మొనిపసుఫు లాగ్గుగ చెక్కు అనువానికల్క_మును లేపనము జేనీన మొటీ 
మలు మం హూారిం చు, 

సీలిక లతమణము. 

న్లో! కృన్వమేనం సగుణం గా(శే ముఖేవా వీలికాం విదుః | 

తా, మై కెప్పబడిన పకౌరము నల్ల నిమండలములు శరీరయెగాని ముఖముపై 
శాని గలిగిన సీలిక మనంబడు, 
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కుంకుమూది వె లము, 
దా 

నో! కుంకుమం చందనంలో (ధం పతంగంర _కచందోనమ్ | కాలీయక 

ముళీరంచ మంజిష్టూా మధుయప్ట్రీ కా | | పత్రకంపద్గ కం పదం 

కుష్టుంగోరోచనంనిశా। లామోచారుహరిద్రాచ లె. రిక్ంనోగ 

శీనరమ్ | పాలాశకుసనుముంవాపి ప్రియంగుశ్చనటాంకురాః | 

మాలలీచమభూచ్చిష్టంనర్ష పాస్స్పురఖిర్యచా। చతుర్గుణపయ: 

ప్పి. రత రత య! | పచేన్నం దాగ్నినా వై ద్య మైల 

(పస్టద్వ యాసర్ వదనాభ |. ద్వ gంగం నీలి 

ధ్యా చకార చంద్రమండల నుందరమ్ | 

ఈ, పంకుమ శేసరములు చందనము లొద్దుగ చెక్క. రసకర్పూరము రక 

చందనము (మౌనిపసపు వట్టి వేరు మంజిష్టి ఆతీమధురము లఅవంగప తె పద్గకాస్థ్రయు 

తామర కౌంగల్యకోస్లు నోరోచనము పసుపు లక్క (మౌనిపసుపు కావిజాయి 

నాగ శేసరములు మోదుగ పువ్వులు (ైపేంకణము మట్టే చిగుళ్ళు జాజి మైనము తెల్లా 

వాలు తులసీ వస వీనిని దినుసుకొకొ్కాక అతు పమాణము? (గ హాం -చినూరి 4 గిం 

కలు పాలుబోనీ కపషాయముకొచచి యందు 2 (ప్రస్థమలు నూనెగలిపి మందాగ్నితో 

ఏక్వము జేసీ ముఖమునందు లేపనముజేయు-చుండిన వ్యంగము నీలిక తీలకౌలము 

హాషము న్యచ్చము మొటిమలు పద్శినికంట కము జంతుమణి వీనిని. పహారింపం జేసి 

మఖమునందు చందునివంటి “కాంతిని గలుగం జేయు, 

పరివ రక లక్షణము, 
7 

నో మర్షనా ల్పీడనాద్యావి తథై వా న్యభిఘాతేతేః f. మేఢ్య చర్మ 

యడావాయుర్భజ తేనర్వతశ్చరళ | తడావాతోపసృష్ట త్వా 

_క్రేచ్ళర్మపరివర్వ రతే | మకేరధస్తా తో్కోశ స్తు గంధిరూపేణ 

లంబతే | న వేదనం నచాహాంచపవాకంచ ; చజతిక్వచిత్ ! పరి 
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వ రిశేతిశాం విద్యా త్సరుజూం వాతనంభ వామ్! నకందూ'ః 
తాట 

కోరినావాపి సెవ నష్ట నముత్ధి ౮ | 
౬. ౧౧౫ 

తా, మేఢ్యమును రుద్దుట చే గాని లేక బిసుకుటచేగాని ఆళీిఘాతమువలన గాని 

ప్యానవాయువు |బకోపించి చర్ముమునందు జేరి చర్మమును వెనుకకు నీడ్చుటచే మేఢి 
కోశమువాచి మణి కించ గంటువలెనై (వేలాడుచు పోట్లు మంటలతోగూ కి యొకౌ 

నొక ఫుడు పండిన పరివ_ర్హక మనంబడు ఇది వాతమువలన జనించిన పోట్లు గి లుగు; 

కఫమునలన జనించియుండిన దురద కొాఠిన్యము గలుగు, 

సామాన్యోపవారము. 

శ్లో! పరివ న్తే ృుతాభ్యక్తాం సుస్విన్నా ముపనాహయేత్ | 
(తిరా(త్ర: పంచ రా త్రంవా వాత ఘ్నె శాల లాడిభిః | 

తతోభ్యజ్య క నైశ్చర్శ "వేళ యీ ర్పీడయే నుణిమ్ |! 

(వవిమే. చర్చుణమణా శేదయే దుపనాహయేత్ | 
దద్యాద్వాత హరాంవ స్తం స్నిద్ధా న్యన్నా నిభోజయేశ్ | 

తా, పరివర్తకమునంధు మేఢ్రతునకు ఘృతమును బూనీ చెమటందీనీ వాత 
హార మేన శాల్మలారుల చే ఏ దినములు గాని లేక 5 డినములుగాని కట్టుగట్లి వీదప 

ఘృతేయునుబూనీ మేఢృమతణిని చర్మ్శములో మెల్ల మెల్ల + (బ'నేశింపం జేసీ వీదప వాళ 

హరములగు (దవ్యముల చే కట్టుగటి భాతవారయులగు (దవ్యములచే నీదయు జేయబడీన 
షి లు లు థి 

ఘృ తాదులచే వ_స్తీకర్మం జేసీ స్నిగ్ధకరమైన యన్న మును భుజింపం జేయనల యా, 

అవపాటిక లతుణము,. 

శ్లో! అల్పీయసిం యదాహర్థా దృలా ద్లచ్చేత్ర్ర్వియంనరః | 
సాసాభిఘాతా దధవా చర్జుణ్యు ద్వర్తితే బలాల్ | 

శ్ అయ మర్షనా త్పీడనా దాావి శుక్రవేగ విఘాతతః | 

యస్యావ సాట్య తే చర్చ తాం విద్యా దవపాటికామ్ | 

తౌ, నూత్ముమైన యోని ఛిదముగల శ్రీ బలా త్కారముగ రతిశేళిందేలు 
టచే నేని లేక చేతిచెబ్బచే నేని బలా త్మా_రమువలన మేఢచర్శము వ్యత్య_స్తం బగు 

టచేనేని పీనుకుటచే నేని అదురుటచే నేని కక వేగము నడ్డగిం చుట చేశేఏ మేథ 

చర్మము భిన్నం ైై  పీడను గలుగంజేనిన అవపాటిక మనంబడు, 
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చి కి త్ప, 

వక్ రు వ — న్లో॥ స్నెహ స్వటై ర నూంచై ద్వ శకి త్స దవపాటికామ్ |! 

శా, అవపాటికయాందు స్నేహ స్వేదోపచారముల శీయనలయు, 

నిరుద (పకన లవణము, క 

షు వాతో పనృస్హ. మే(ఢ్రేతు చరనం క్రయ తే మణిమ్ | మణి 

క్చర్మో తనద్ధ స్తు మూత (సోతో రుణద్ధిచ। నిరుద్ధ (ప్రక సేతస్తి 

న్మందధారవ ే దనమ్ | | మూత్రం ప్రవర్త ర తేజీతే ర్భుణిక్వి 

(దియ శేన'చ | నిరుజ్గపకసంవిద్యా త్పరుజం వాతసంభవమ్ | 

తౌ, వాతసంబంధమువలన మే ఢపీడగల వాడై యుండ చర్శము వాని మేథ 

శిని మూసికొనుటవలన మూ(త్రేమౌాగ్త ము నడ్డ గింపం బడి వోట్లు మంటలు లేకే 

దుబిందువులుగ మూత్రము వెడ లిననిరుద్ధ ప్రకస నమనంబడు, ఇదివాతిమునల నజనించు 

చికి త్స, 

1 నిరుద్ధ (ప్రకనేనాడీం తోహి ముభయతో ముఖమ్ | 
దార్వీంచ వాజతుకృ తాం ఘృ తా కాంనం (పవేశమేల్ | 

పరిషీంటే ద్వ నాంమజ్ఞాం శింఛునవూర వరాహయోః | 

చు[కతె లం తథాయోజ్యం వెతఘ్న(దవ్యనంయుతమ్ 

అహాళ్టూలత రాం నమ్య జ్నాడీంగ కే పవేశయేత్ | 

ఛిత్వావా సేవనింయున్వ్యూ నద్య:ఃవ్త వదాచరేత్ ॥ 

తొ, నిరుద్ద పకసమునంకు యినుము వెదురు లక్క అనువానిలో చేనిచే నేని 

కశలాకఘును 2 ముఖములుగల్లదిగ జేయించి చెయ్యి ఖూనీ లేన (బవేశింపం జేయు 

$ చానినోరునుచెరచి మొనలిపంది ఆనువానియొక) రాక నవ్వును మజ్జనుబాత హగ 

ఫ్యయం _క్షముగ జేయబడీన చుకకై “తె లమునుబోనీ తవవంతరము శీవనియనో నాడిని 

లి మిక్కు_టముగ న్గూలిం చియుండు నాడిని శేషం చి గర్భములో బాగుగ (ఇవే 

పంజేసీ సద్యః తనో పచాగ సులం 'జేయవల యు, 



1044 బనవరాజీయీ - చ్యావింశ ప్రకరే 

సన్ని రుద్ద గుద లతణము, 

శ్లో వేగనంథార ణా ద్యాయు రిపి=తో గుదనం (శితేః | 

నిరుణద్ధి మహో(స్రోతే స్ఫూవ్మ ద్వారం కరోతిచ | 

మూర్లస్య సౌమ్యా తృచ్చేణ ప ఫురీమం తన్య - గచ్చతి | 

నస్నిరుద్గ గుదంవ్యాధి 'మేనంవిద్యా త్పుదారుణమ్ I 

తౌ మల యూ! తౌ తాడివేగము నడ్డగించుటచే గదా శికవాతము[ పకోపించి గుద 

ము నడ్డగించి 'సదద్వారమును సన్న మగజేయు దానివలన మలము కడుక ప్రముమాచ 

వెడలు ఇది-య. సన్ని రుద్ధగుద మనంబడు, ఇది కడుభయంకర మెనది, 

చు కి త్పే, 

నో సన్ని రుద గుచ్చేతై ల స్పేకోవాత హరైర్షితః | 
య యు యారు టా 

తేథానిరుద్ద (పకసే కిమావి కథితా హీతా | 

తా, సన్నిరుద్దగుదమునంగు వాత నాళకర తేల సేచనమును నిరుగ (పకసము 
ధి ఎ ధి 

నందు జెప్పంబడిన సర్వ క్రియలను జేయవలయు, 

అహిపూతన లక్షణము, 

న yy ar వా 
న్లో *కృన్నూ[తె నమాయు శే ధాత వానే శిశార్భ వేత్ | 

| స్విన్నెవా స్నానమా నేవా కంకూర క్స్ కఖఫోద్భవా | 

తతః కండూయనానతి రి (ప్రం స్ఫోటా (సావశ్చ జాయతే | 

ఏకీభూతిం (వణం ఘోరం తం విద్యా దహిపూతనమ్ | 

తా, ికువు నులమా! తో త్సేర్ణ నమును జేసీ నపిదపణదమయును క డుగకుండుటచే 

నేని చెమటను దుడు వకుండుట చే నేని స్నానవు జేయించిన వీదప దుడువకుండుటనే 

చేని ర_క్షకఫమయులం (పకోపించి దురడనుగలు?౫ ౧జేయు. పిదప గోగుటచే క్ ఘయగ 

కురుఫులుజనిం చి (సావమునుజేయించుటశే వొక టిశోనాకటికేరి బి స్థరించు. ఇదియ 

అహీ కూత మనంబడు. (ఈభయంకరమెన గోగము తరుచు శిశువులశే జనించు.) 

ఫంఖాడి 'చేపము, 

నో a గా ం కః జా సీ శంఖ సౌపీర య ఫప్ట్యహ్యో న్రేపః కార్యో పాపూతనే | 
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తౌ, శంఖము సురమరాయి ఆతీమదురయు వీనినినూరి లేపనము బేనీన అహీ 
పూతనము హరించు, 

పటోలాడి ఘ్ఫుతేము, 

న్లో! పటోల ప్మతత్రిపలా రసాంజన విపా దిపతమ్ | 
ర్ ప్ a ళో జ్య జట |] / వితీం మతం నాశయతి కృచ్చ) మప్యహిపూతనమ్ || 

తా, చెతీపాట్లాక (తిఫలములు గసాంజనము అనువానికల్క ములో ఘృత 

ముగలిపి కాచి పానము చేనీన కప్తసాధ్య మైన ఆహీి పూత నము, హరించు, 

వణక చా శ 

వ్లో॥ స్నానో త్నాదన హీనన్యమలో నృమణనంస్థితః | 
యదా (పక్షి ద్య లె స్వేదా త్మ ౦డూ న్పంజూయ తై తేదా | 

కండూయ నా తతః మీ([వం స్సోటా? స్పా్రొవశ్చ జాయే | 

(పాహు ర్భగవణకచ్చూ తాం శిమ్హుర కృ(ప్రకోొపజాత్ ॥ 

తా, స్నానము జేయున పుడు వృషణమలమును బాగుగ గడిగికొనకుండుట 

వలన వృహణములయందుః మలము జేరి చెమపీవలన తేమగల ౫ మిక్కు_టముగ ముర 
దను గలుగంజేయు, దానిని గోకినతకుణ మున నే కురుపులు జనించి (సావముగలుగు, 
ఇదియ వృషణక చ్చి మనంఎకు. ఇడి కషురకయువలన జనించు, 

ఇ కా >< లు తి అ — ర నో సర్ణాంబుకుష్థ సి ంధవసిట్జా ధైః (వగల్పితో యోగః 

ఉద్య శ నేన సియతం గనుయతి నృహణకండుతీమ్ || 

రసము వటి వేరు శౌంగల్వకో ష్టు సెంఛ్రవలవణము తెల్లావాలు వీనిని 

తస వుదణయుల మందలి దురద జారించు, 

కాకీనాది వేషము, 

తో! కానీన రోచనా తుత వారితాళ రసాంజనె:ః |! 
య యి చ 

ఆన్లుపి సె (పలేపోయం ముష్క కండ్వహిపూలళ నె | 
దు 
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తా, అన్న భేది గోరోచనము మెలుతు త్రయ వాకిదళము రసాంజనము వీని 
నిను పండ్లరసముతోనూరి లేపనము జేసీన అండవృద్ధి దురద అహీసూకనము వారించు 

సూకరదంప్ట లవణము, 

క్ష ల టో ఆమె న ష్ ఆళ్ళ ° కోండూనూాన్ద (ర -కాలీచ సస్బాస త్చూక రదంష్ట/కః || ల 

తా, చర్మము దాహయుక్షంై యొజ్ఞనై పండి తీవ వేదన దురద వాస్ర లేక 
(వణముగలడై జ్యరయు క్షంబుగ నుండిన నూకర దంష్ట) మనంబను. 

రాబ్లీవాది కొల్క_ము, 

శ్లో రాజీవనమూలకోల్క_ ః కత్రా గ వ్యేన నర్సి షా (పాతః | 
ల "సాకీ శ్రమయతి నూశరదంష్టౌ ) ద్భ్ఫూతం జ్వరం ఘోరమ్ | 

తౌ ఎజ్జ దామర గడ్డ లకల్క_ములో అవు నెమ్యు గలపి (పాతః కొలమున నెల్ల 

పుడుసేవింపు చుండిన నూకోర కంప ) యువలవగ లిగిన భయంకర మైనజ్యరయ హరించు, 

రజ వ్యాది చలేపము. 

FAR రజసిం మూార్క_వం మూలం ప్ష్టం భీలేనవారిణా | 

తలేపా దంతి వినర్పం వారాహ దశ నాహ్యయమ్ I 

తా, పసుపుగుంటగలగర వేరు వీనిని కీతోదకముతోనూరి లేపనము జేసీన విస 

€/ 

న్వర భంగ సిదానము, 

న్లో! వాతవిత్తే గలే జాతే న్వరభంగః (ప్రజాయతే | 
వఏతదు_క్షంతు పూ ర్వేణ వామే వేన మానినా ॥ 

తా, వాళపిత్తములు (పకోవించి కంఠమును జెందిన స్యరభంగయు గలుగు 

నని వూర్వమునంచు చామడేవుడను మునీశ్వరుడు వచించెను, 

ఏభీత కాడి చూర్షము, 

A) [మూధవనిదానే] విఖీతకకణాముండీ సె ౦ధవం తత్పమం న 
Qa 

మమ్ | గోమూూ(శ్రేణపిజేన్నివ్య_ం స్యరభంగ(ప్రశాంతయే | 
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శా, తానికాయ పీప్పలిభోడతరము సెంథవలవణము వీనినినమభాగయులుగ 

చూర్లమునేని నిమ్క_ మెత్తును గోమ్మూతములోగ లిపి |తౌగిన స్వరభంగము వాగిం మ, 

ఆర్త కాది చూర ము, 
దె లా 

ట్ట వాక్ లలి శో [ఆయు క్వే బే] అర్హకంభృంగగోరంట వవాబ /నఫ్రెచవా 

కుచ్ | ఏలామార్లం నమాంశేన పలె కం వారిగావీబేల్ | 

ఇద వ్ జ్య కక్ అ అ ల మాఘమాస చతుర్ధ స్యా కృష్టవమే. ద్విస_ప్త కే | గాంధర్యో 

జాయ కే నమ్య క్కోకిలానాం నరో యథా | 

శా. అల్లము గుంటగలగర గోరింట వస నుండూక బహ్మీ భవం చివిత్తు లం 
యేలకులు వీనిని సమ భాగములుగచూర్లయు జేసి 1 పలము నుష్టోదక ము లోగ లిపిమాఖ 

బహుళ చతుర్ల శిదినము మొదలు 14 దినములు (తౌగిన కంఠస్వరము -గౌంధర్వకో కిల 

'న్వరములతో సమౌన౦బగు, 

సెంధవాది దూర ము, 
ర. ల 

శ్లో మై౦ంధ వేం ద్రయవంఠరాతౌ) మరిచం చోష్టవారిణా | 

పాయమే తృర వూ(తంతు గళవోష[పశాంత భన్ ॥ 
యె . 

తా, సెంధవలవణము కొడి సెపొల మిరియాలు వీచిచూర మును కర్ష,_పమౌణ 

ము వుప్తోదకములోగులిపి రాతు అయందు (కౌగిన సగభంగము హరించు, 

శ్లో॥ కరంజవీజమజ్ఞాచ ద్వానిష్కం చోస్ల వారిణా | 
గళ వోవసోరం పానే పథ్య్యాం మోదకస “యుతామ్ | 

తా, (_కానుగవిత్తులలోనిపప్పును 2 నిష్కు_యుల యెత్తు నువుస్తోదకములోగు లిపి 

(తౌగినను లేక కరక్కాయ చూక్షమును తేనెలోగలిపి నేవించినను స్వరకభంగము 

వారించు, 

శ్లో! (సిద్దర నార్ల వే] అభయం౭గంధకంతో (దం నింబబీజంసమాంశ 
కమ్ | గళదోషహరంలేహ్యుం నతో (ద్రం పర్పటిరనమ్ | 

శా, కరక్కాయ గంధకము వేపనిత్తులు వీనిని సమభాగయుఖుగ చూార్లయు 

జేసి తేసిలోగలిపి శేవించినను పూరో; కపర, ఉరసయును తేనెనోచేనిం చిననుసంర ఏ క్షపర్ప వ 
భంగము వారిం చు, 
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న్లో (నిత్యనాథ యీ) ఛాత్రీఫలర సై :సీ.నై 8 సానం స్వె్టె త్వర భం 

Xనుత్' | (త్రీమా సే సేవయేన్నిత్యం న్యర భంగ(ప్రశాంతయే || 

శౌ, వునీరికపండ్లరసయును పాలలోగలిప్మి తాగిన స్వరభంగము వారిందు, 

నస్వరభంగ వోగనివారణార ౦ బె జెప రి బడివయాపథయునులీ మాసములు సేవిం పవలయు 
థి ఆ 
వదనదుర్లంధ నిదానము, 

ఫో॥ కఫవిత్తే గ లేజూతే వే) దుర్చంధనంభవః | 

తబాూ~ం౧తరం వదిప్యూమి "జె సుజ్యం లోకమోహనమ్ | 
భి యు యా 

తౌ, కఫపిత్తములు |పకోపిం చి కంఠమును జెందిన నోటదుర్భంధము గలుగు, 

ఆది శమించుట కై (పళ_స్తమెన చికిత్సల వ-చీం చెన, 

చి కె త్స, 

శ్లో! సర్వసోమాతులుంగన్య నంయుతో మధుసర్పిపా | 
కాలు బేశేప్రదేయశ్చ చూర్షితం సైంధవం తెభా | 

[=] స త్త అం 9x: గోజలై ః కథితం పథ్యా మిసికుష్ణక ణాన్వితమ్ | 

వదనన్య దురామోదం నిగాంతి పకీలితమ్ | 

ధృతెం-చ కాంజికం దోపే వరితో భతయ వల 

తథా కృతే భ్ వేడాస్వ్యే దురామోదానుమర్షనమ్ | 

తా, మాదీఫ్లలరసయులో తేనె గాని నెయ్యిగాని కలిపి |తౌగినను సింధవ 

లవణచూో మును తొలు, పచేళమునంగనుని చినను కర ళక్కాెయలుసదాప శెంగల్యకో షమ ta ( ఈ లు 

పిప్పలి వీనిని చూర్హముజేసి నమూ త్రయులోగ లిపి కాచి (తౌగినను నోటీదుర్షం థము 

హరించు. లేకకలితో పంద చారగలిపి గండూషయుకేసిన నోటిదుర్ణంథధముహరిం చు, 

కుషైది నటికములు, 

న్లో గోషా కే కాథయే త్కుష్టుం వాలుకం సహరీతకీ | 

విష్ట్రా ధాళ్యావటిః శక ముఖదుర్లంధనాశ ని! 

తౌ, చెంగల్యకోమైహాతురుబుడమకర క్కా_యలు వీనిని చూర్ణము జేనీగోమూ 

(త్రములోగలిపి వండినూరిమ్యా తలు జేసి సోటినుని చికొనిన నోటిదుర్ల ౧ధము హరించు, 
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లాజూది వటికములు, 

న్లో లాజాజాతీఫలం ప్రూగో వూవశ్నీకంచ పిబేదను | 

యం ప నందుర | వితశోయం పలార్లంచా ప్యాన్యదుర్లంభధశాంతయే 

తా, పేలాలు జూజికౌయ పోకలు వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములో నునిచి 

తేనెతో మర్చించి మ్యాతలుజేనీ భతీంచి వెంబడిగ శ్రే పలము న్రీశోద్దకమును (దాగిన 

నోటి దుర్హ ంభము హరించు. 

పులిపిర్ల విచానము , 

శ్లో! వాలేన కఠినం పీతం జాయతే కండుభేదనమ్ |! 

తొ, చాతమువలన కఠిన మె పచ్చగనుండు పులిపిర్లు జనించు, 

ది క్షి త్స 

క్ల అశ్వత్లశ్వత్ణచో భస్న చూచర్చేన సమమి శ్రిగమ్ | 
నవనీతం ద్యయో స్తుల్యం మర్యం లేనవిచేవయీల్ | 

ఆనే గుదపా'ర్చేషచ కటిస్థాః వీటి కా జయెత్ + 

తా, రావిచెక్క_లబూడిజె కొత్తసున్నము వీనిని సమఫాగములుగ (గహీం 

చివానికి సమముగ నెన్నగలిపి లేపనముజేసిన ముఖము గుదపార్శ పమ నడుము వీని 

యం దుంజెడి పులిపిర్లు నశించు, (మజియా నక్కపీటాకురసమును బూనీన పులిపిర్లు 

నశించు.) 

ఛాయారోనగ 'సీదానము, 

న్లో! ఛాయారోగం (వ్రవమ్యూమీ వాతదోషాదినం భవమ్ | 
ఉ_త్తమాంగస్య "శీశేషు ర ్ కక్షరూపం [పజూయళలే ! 

తా, వాతాదిదోపమువలన శిరమునందలి వెంట్రుకలు రక్త వర్షంబు లైన ఛా 

యాదోగ మనంబడు, 

నో (సిద్ధరసార్న వే]జపాపుప్పశ తంహంతికృష్ణ గోమూత్ర లేపనాత్ 

గుంజామూలఫలంచూర్ణ ౦ కంఠకారిఫల(దవై 8 | 

లేన లేపోనిహంశ్యాశు ఛాయారోగంసుదున్సహమ్ | 
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తా. 100 డాసానిఫువ్వులను కరియావు యూ[తముతో నూరి లేపనము జేనీన 

ఇాయారోగము వారించు, ,మటియు గురిజవేరు గురిజవిత్తులు వీనిచూర్మమును చేలము 

లక పండ్లరనముతో నూరి లేపనముజేసిన అసాధ్యమెన ఇాయారోగము. శీ ఘముగ 
హారించు, 

శో! [శారీశే] భల్లాతకఫల[దానై. స్స్నుహితారయుతై ర్భ యేల్ | 

కుంకుమం తురిచం చారం వీష్ట్యా కే లేన లేపనాత్ 

వపక్తా్యాతెలం నిహం త్యాశు లేవో జంబిరజ[దవైః | 

లావో భల్లాతకం మునా కుష్టు గుగ్గులు నర్పిమా | 

విళంగేన సమంచూార్లం వీచే చ్వాయాహారం పరమ్ | 

తా, జీడిపండ్లరసమును కెముడుకారములో గలిపిగాని లేక కుంకుమపువ్వు 1 

భాగము మిరియాలు శ్లే భాగము యీ౫ెంటినినూరి నూచెతోగలిపిగాని నిమ్మ పండ్ల ర 

సరులో నూనెను గలిపి కౌచిగాని లేపనముజేసీన భాయారోగము హరించు, లక్క. 

బియ్యుము జీడిగింజలు తుంగముసస్తెలు చెంగల్యకోస్తు' గుగ్గిలము వాయు విడంగములు 

వీనిని సమభ్రాగములుగ చూర్లముజేనీ చేతితో గలిపి (తాగిన చాయారోగిము 

హారించు, 

భల్లాతేకాది లేపము, 

క్ల్లో॥ (నిత్వ్యశాథీయే] భల్లాతకంకృష్ణతిలాః కంటకారిఫలం నమమ్ | 
పిష్ట్రా తండులతో యేన లేపళ్ళాయాం వినాశయీత్ ॥ 

శా, జీడివిత్తులు నల్ల నువ్వులు చేలయులక పండ్లు వీనిని సమభాగములుగ చూ 

'గ్మముజేని బియ్యపుకడుగుతో నూరి లేపనము జేనీన ఛాయారోగము హరించు, 

న్లో॥ భల్లాతకంచ బృహతీ గుంజూమూలం కటిల్లకమ్ | 

మధునా నహలేపేన ఛాయారోగం వినశ్యతి | 

తా, శీడివిత్తులు ములకవిత్తులు గురిజవేరు కాకర వేరు వీనిని సమభాగములు 

గ ేనెలోనూరి లేపనము జేసీన ఛాయారోగము వారించు, 

అరోచక లక్షణము, 

శ్లో! (మాధవనిదానే] వాతాదిభికృోకభయాతిలోభ (కోత్రైర్మ 
నొడా శనరూపగంఆ్రైః | అరోచకాసుంః పరివ్భాష్ట్రదంతే 

కపాయన'క్ష)వ్య | పతోనిలేన | 
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తౌ వాతేపి డ్స్ కఫసన్ని పాత శోకభయ అతికోధ లోభములవలన అంధ 

చకము జనించు ఇది జనించినపీదప మనోచేవన అన్నా కిరాపక మెన దౌర్ద్యమునో 
గలుగు, మజీయు అరుచి వాలేజనితం'బె యుంండినదంతములు ఫులినీనట్టుగ నోరు 
వగరుగ నుండు, 

చికి త్స లు, 

న్లో కుష్టు సౌవర్చలాజీర శర్క_రా మరిచంభిడమ్! . 
థానై ట్రలాపద్మకోశీర పిప్పల్య శృందనోత్పలమ్ | 

లోధ లేజోవతీపథ్యా తూూపణం శయనా(గజమ్ | 
ఆర్ష) డాడి మని ర్యాన స్పాజాజీ శర్క_రాయత;। 
నృతైెలమూటీగాహ్యే తే చ త్యారః కబళ| గహ | 
చతురో నేచశా౯ా ఘ్నంతి వాతా బ్యేకజ సర్భజాకా॥ 

తా, చెంగల్వకోస్టు సౌవర్చలవణము జీలకజ్ఞి మిరియాలు విజాలవణమువీని 
ని సమభాగములుగ చూర్ణముజేసి అందు పంచదార ఆవనూనె తేనె అనువానినిసమ 
ముగ౫లివి లేహ్యపక్ళయగవండి (పాత సాయం కౌలములయందు రేసబండంత 4 
కభళముజేసిన నాతౌరోచకమును దనియాలు యేలకులు తామరదుంపబలు నట్టి వేరు 
పిప్పళ్ళు (శీగంధము నల్ల కలువగడ్డలు వీనిని సమభాగములుగచూర్ష ము జేనీ అందుపం 
చదార అవనూనె తేనె అనువానిని సనమముగ గలిపి 'లేహ్యుపక్వముగ నండి నేగుబం 
డంతే కబళము చేసిన వీత్తారోచకమును లాద్దుగపట్ట వెక్కుుడుతీ? కరక్కెయ 
శొంఠి పిప్పళ్ళు మిరియాలు యవమోరము వీనిని సమభాగములుగ చూర్లముజేనీ ఆం 
దు పంచదార ఆవనూనె తేనె అనువానిని సమముగ గలిపి" లేవ్యాపక్యమ? వండి 
"బేసబండంత (వాతస్సాయిం కౌల ముల కబళముజేనీన క ఫారో-చకమును జీల కల్ణ చూ 
ర్లముజేనీన యం దల్ల పురసయు డాడిమపంక్షకసమును శుద్ధి జేవీన శిలాజిత్తు పంచ దాక 
ఆవనూ ని తేనె ఆనుమానిని సమము గలిపి లేహ్యాపక్యమునగ వండి రేసబండంత 
కబళము జేనీనను సన్ని పా తౌగో-చకమును హరించు, 

శ్లా॥ శమయతికేసరమరుచిం వలవణఫఘ్బతమాశు మాతులుంగన్య! 
దాడీమచర్వణ మథ వాచరకో రుచికౌరిసూచియావూాన। 

ట్ 

ఈ కొబళ్ మన---నోటియం దునిచికొని నమలుటయ 
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తా. మాధీఫలకేసరములు సె 0థవలవణము వీనినిషమభాగములుగ చూర్ణము 

జీని అంగు తగుమొత్రము నెయ్యిగలిపి | పాత సాయం కౌలముల యందు భశీంచినను 

లేక పుల్ల దాడిమగింజల బాగుగనమిలి భతశీంచినను అరచి శ్రీ ఘుముగ నించుని 

చరక సంహితయం దుదవారింపబడి యున్న యది. 

న్లో! శర్క_రా దాడిమం చాథ (దాతా ఖర్జూర మేవచ | 

కేనరం నూతులుంగన్య సింధునా మధునావివా | 

ఆన్యవై రన్య శమనం భక్షయే త్క_ర్ష నమ్మి తమ్ | 

తా, దీహష్నదాక ఖర్జూరము మొదీఫలకేసరములువీనిని సమ భౌగములుగచం చీ 

అందు శర్క_ర చాడిమపండురసమువై చి సెంధవలవణమునై నను తేనెనై ననుగలివీ 

లేన్యాపక్ళోముగ వండి ఆంచొెకర్ద మును నేవించిన అరచి వారించి జివ్వాకు రుచి 

గలుగు, 

ల్లో విడంగచూూార్లం కర్థకం వదె) శ్నతుక్లుణార్యుతమ్ | 

అసాథ్య మపి సంహన్యా దరుచిం వ_క్త్రధారణాత్ | 

, తా, ] కర్షము వాయువిడంగముల చూర్మమునందు 4 కర్ష ముల 'తేనెగలివి 

కొంచెము వెచ్చ చేని గట్టియె నపిదస శేగుబండంతమా। తలు జేనీ -నందోక మా (రేను 

పుక్కిట నునిచికొని చానిరసమును (మింగు చుండిన సాభ్యమైన అరుచి వారించు, 

న్లో॥ సా వ్యోష కపిశానాం చూర్ణ ంమె చేణ తద్వటీమ్! 

న ర్వారోచక శాంత్యర్థం థధారయీ ద్వదనాంబు జే | 

తా, శొంఠి పిప్పలి మిరియాలు వీనిని సమభాగ ములుగ చూర్లము జేని అందు 

శర్క_ర వెలగ పండుగుజ్జు తేనెగలిపీ పక్వముగవండి మౌతలుజేసి పుక్కిట నునిచి 

కొని చానిరసమును |మింగుచుండిన సమ_స్టమెన అరుచులు నశించు. 

ఇలి శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్ధ్మపసాద పార్యావారభోగవిహార పౌరీణనిడీ' 

బూమిడి భ గిసర్సం(పదాయ కారాధ్య గామచదేశిక శిమ్యో త్తమ నమళ్ళి నాయ 

సత్పుత్ర పమ్మిత కవితాబాతురీధురీణ వైద్యజన శిరోభూపణనీలకంఠ 

కొట్టూరు బసవరాజ నామధేయ (పణ్లీత శీ బనవరాజీయే ఆంధ 

తాత్సర్యసహి తే తు దరోగనిదాన తల్లక్ష్షణ తత్సా ధ్యాసాధ్య 
తచ్చికిత్సానుపానయు క్షం దా్యావీంళ (ప కర ఆమ్, 

య 



లే 

(శ్రీరస్తు, 

బనవరాజీయము, 

ఆంధ్ర తాత్పర్య ము. 

న్్ 
గ్ ప్ 

--తఈతయోవింశ ప్ర కరణము, — 

శ్లో ,బాలచం(దక శామాళం భుజ గేం ద్రవిభూషణమ్ [ 

"తారకం సచ్చిదానందం లింగమూర్తి మహం భజే! 

తా, బాలచందుని శిరమున భరించినవాడును సర్పములే యాభగణములు ౪ 

గలవాడును జగత్తును ధరింప జేయు వాడును సచ్చిదానందరూ పుశును లింగస్వరూ పు 

డునగు పర మేశ్వరుని “నేను భజిం చెద, 

శ్లో! (శ్రీనీలకంఠ వంశాబ్ది చంద్రమా బనవాహ్వయః | 
వత్యూమి వృషరాజీయ మహం వై ద్య శిఖామణిమ్ || 

తా, నీలకంఠవంళ మనెడి తీరసము[వమునకు చంగుడై బసనరా జని కే 

ర-నంబడిన నేను వై ద్య్యగంధములలో కోడు శేష్టం బై న బసవరాజీయ మను నీ 

(గంధము యొక్క. (త్రయోవింశ పకరణమును వచచింపుచు న్నాడను, 

వివనిదానము, 

న్లో [(బహ్ఫూగారుడే] అశేకవివజీవానాం చూర్ణంముఖ_ెైరు 

తమ్! మి(శ్రితంనఖదర లె శ్చ లోహద్యం చూరనంచయమ్ | 

కృ (త్రిమంతునిషంఖ్యాతం పతమాసా ద్విబాధతే | అలన్యం 
కురు లేజాడ్య కానశ్యానబలవయమ్ | ర_క్షసా)వోజ్యర 

శోభా పత చక్షుశ్చలతుణమ్ | 

శా, అ నేకవిషజంతు వులు ముఖమునందు విషయ గల సర్వాదిజంతువివము 

లు గోళ్ళు దంతములు లోహాగులు మొదల గువాని చూర్ణాదు లన్నాదులతోడ గలిపి 

రయొసంగుటయ కృ తీమభిషకునంబడు, ఇది ]5 దడినణులకుగాని ] మాసమునకు 

గాని విషమెక్కి_ బాధించును, దానిలతమృణము లెన్ని యనిన-ఆల స్య యు జాడ్యము 
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దగ్గు వుబ్బసము బలతుయము రక్ష సౌవము జ్వరము శరీరయునండు వావు న్మెత్రముల 

యందు పసుఫువర్షము అనునవియ, ~ 

భీమరుద్ర రనము, 

తో మృతేం స్ఫర్హం శుద్ధసూతం భుద్ధం వై శీంయవమాథీ,కమ్ | 

తయా! జ్ క (తయాణాం గంనక తుల్యం మర్ష్యం కన్యాదవై ర్లీ నమ్ | 

శ ఒం ఒలు i = ఆధ తచ్చుష్క_ం ససితే మదం మ మైకం 'వేహయీ త్పదా | 

వహిమూలం శృతం. థీ.నై రను స్యాద్దరనాశనమ్ | 
యి ౧ 

తా, సర్యమాకీకము కుద్ధి చేసినర సము కుడి జేనీన -హీమమావఖీకము యీ 

మూటికి సమముగ శుద్ధి జేసిన గం ధకమును గ లిపి కలబంధరసముతో ] దినము మర్దించి 

సీడసెండిం చి మొష్మసమాణము మ్మ్యొత్రలుజేనీ యందొకదానిని పంచదార తేనె 

అనువానియనుపానము గోడ సేవించి వంబడిగ పాలలో చీతేమాలమును చచి 

కాచి తౌగిన కృ.త్తిమదిషచు నివర్తించు, 

ఛట్యాాది యోగము, 

శ్లో! ]మాధననిదానే] శటీ ఫపుష్క_రమూలంచ పాచ్యం పారావ 

పిత్తకమ్ | తల్చిబే చ్చీతలం పానే గరతృష్టాద్యరాపహమ్! 

తా, కచోరములు వుష్పున మాల ము పావుకపిట్టచేస పీనిని సమభానము 

లుళవండి శీ శేదకము”ో (దాగిన కృత్రిమవిమయులు దప్పి జ్వరము నివ ర్తించు, 

అభయాది వటికముబు 

శ్లో) [(మాధవకల్సే] వృషభూనిజబపతాశి ,పటోలంచపలమ్ | 
తోయీ చాష్ట్రగుగే కాషథం వాదజేపం నవమూో” చేజ్ | 

కా "తుల్యం ఘృతఎగవ్యం ఘ్ఫు తార మభ :౫ూరనం | 

ఘృత శేషం పచే త్సరం పారా ద్విష హరం ఘృతం | 

తా. అడ్డసరము నేల వేము చేదుపొట్లాకు పీనిరి దినుసుకు పలి మెముచొప్పున 

దంచి 2డీ పలము లుదకముబోసి 4 వ భాగముగ కొషాయముకెచి దానికి సమముగ 

ఆవునెయ్యి ఆవునేళికీసమముగ కరక్కాయలకనము. గలిపి చిక్క_గ వండి నేవి౦ 

చిన విషదోషము నివ_ర్రించు. 
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నర్పాఖ్నీ యోగము, ' 

న్లో [ఆయు శే దే] నమాలసపకా)ం నర్పాశ్నీం జలేన క్వథితాం 

విజేత్ | నరమూ వై శక వావిస్ట్రాం పిజిత్సర్ణగ రాపహ | 

తా, సర్చా 'సమూలమును దంచియుదకములో వై చి క పాయముకెా చి క్షి 

సినను కేక ౯ గాకని నరమ్మాతముతోనూరి (తౌగినను సర్వవిషుములు నివ ర్హించు, 

విష చికిత్స. 

న్లో (అశ్విసక ల్ప] న్య(గోధో రజనికువం పరాగ జ్యంగ్భ హధూ 

మకం | తంకులీయకమూ లేన కర్ష లగరపహారంవిబేత్ ॥ 

తౌ, మజ్జి పసుపు చంగల్వకోస్తు కరుసూపము చ్నితివేరు వీనినిసమభాగము 

లుగ నూరి కర్ష [పమాణమును “నేతిలో గలిపి సేవించిన విషదోషము నివ ర్తించు, 

న్లో! (అన్యశా స్తే) శిరీవర మేఘనాదంచ నననీతసమన్వితం । 
భల్లాతకం విషం హంతి లేపనేన కుణా గ్గ్రనం i 

తా, డిరిసినము చిట్లి జీడి వీనిని సమభాగములుగ నూరి వెన్నలో గలిపిలేప 
నము జేనీన విషము నిశ్చయముగ తణకాలములో నిజ ర్తి ౦చు, 

అధ — శ ధా జస అంద్ వ్లో॥ (భేవజక చ్చే] గుడ్డతేలార్క దుగ్ధ న్య లేప ళా షనవిహంహ 

శేత్ | పిష్ట్వా రామార్ల మాలంతోుకి రైకంమభువాలిహేత్ | 
0౦ 

ఆ్యానదష్ట్రవిపుం హంతి లేపా త్కుక్కుటవిష్టయా! 

తా, బెల్లము నూనె జిల్లేకుపాలు వీని చేకయు జేసీ లేపనముజేసనీనను కర్ణ (ప 

మౌణము వుత్త రేణు వేళ్ళనునూరి తే నెలోగలిపి ఛభకీంచినను లేక కరచిన స్థలమున 

కోడి పిష్టమును లేపనము బేసీసను వెట్లేకుక్క.. (నక్క) విషయు నివర్తించు. (గొడ్డు 

“కాకరగడ్డను 40 దినములు సేవించినను లేక (మగ బోడతరము వీనిరసములో తి 

నూనెబొట్లు గలిపి 40 దినములు |తౌగినను వెట్రికక్క_. నక్కొ_విషయులు నివర్తి చు, 
౧౧ 49 . బాకీ 

న్లో (మూధవనిదానే]. నింబకుటజబీజూని చందనాం బుజశేన 

రం | శీరై 8 విష్టం నిహం త్యాశు శ్యానమా స్టాలజంవిహం 
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తా, 'వేపవిత్తులు కొ డిసెవిత్సులు ' చందనము తామరగరులు వీనిని పాల 

నూరి (తాగిన కుక్కకాటు (నక్కొ_కౌటు) పిల్లి కౌటుశీ ఘముగ నివర్థించు, (. 

లము వెటుకలను మంగలములోవె చీ మసనీజేసీ దానిలో నూనెగలిపి (ఆగ: 

లేక శరీరమునకు కొకరాకరసము బూనీకొని స్నానము జేనినను వెలేకుక్కు నక 

విషము నివర్తించు) కుక్క నక్క _ విసషఘులయం దొకవత్సరమువరళకు సప్పీ డివ 

కమును భుజించుటయే గాక 

వర్షింపవల యు, 

(శ్రీ సంగమము ఆవాలు మొమిజిశాయ అఆనువా 

కో! (ఆయున్వే చే) శిలా తాళకకుష్టంచ భావ్యం నిర్లుండిజ[దవై 
నానం మూపకదప్టానాం దంతతీ|వవిషం వాేత్ ॥ 

తా, శుద్ది బేసిన శిలాజిత్తు కుద్ధి జేసిన తాళకము చంగల్వకోన్లు వీనిని వావి! 

కురసముతో నూరి భావనజేనీ (తాగిన యెలుక కాటు శీఘము౫ నివ ర్తించు, 

న్లో! చించాఫల నమాయు క్షం గృహభూమం ఫలార్థ కం | 

పురాణా జ్యేన నవాహం లిషాదాఖువ్షం వాచేత్ ॥ 

తా. చింతగింజలు కరుధూపము యీ 2 ని నూరి క్లే పలము (పాత నేతితో 

గలిపి భకీం-చిన యెలుక గాటు హరించు, 

న్లో శిరీషకునుమం తశై_) ర్భత్సనా భయుతం విబేత్ | 
అభ అధ షా A 

విషం మూూషక దస్టానాం సనమ మూవ గలి తత్భ గాళ్ | 

తౌ, దిరిసెనపుపువ్వు కుద్ధి జేసిన వాభివీనిని చల్ల తోనూరి [తాగిన యెలుః 

గాటుక తతణము నివర్తించు, (మజీయు వెం (టుకలను (తాడుగ వేని ముడి వే! 

జిళ్చేడుపాలలో 7 మార్లు తడిపి చుంచెలుక కరచిన స్థలమున కాల్చి చానివై జ్ల్లేడ 

వక్కపొడి నదగ్దిన చుం చెలుక గాటు నివ ర్థించు, 

శ్లో! తోయ ర్యా నాగరం నన్యం పిబే ద్వా మృతసైంధవం | 
అర్మ_దుత్తూర మూలంవా జలపా నే పీపాపవాం! 

తా, కొంఠి నుదకముతోనూరి నస్యము జేయిం చినను లేక కుద్ధి జేనీన నాళ 

సె ంధవల వణయుతోోనూరి (తౌగించినను లేక జిల్లేడు వుమ్మెత్త ఏనివేరు నుదకము 

తో నూరి (తౌగ్ంచినను విషము నివ ర్తించు, 
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శ్లో॥ కాకజంఘీయ మూలంచా ప్యార నాశేన వేషయ్త్ | 

పానాద్యా "లేపనా చైైన విషం వృశ్చిక జం హాలేత్ | 

శా, చెలుమసంధి చేరును కలితోనూరి (తాగినను లేక దానిని గంధము దీఫీ 
కఠ చినస్థలశున లేపనము జేసీనను తేలువిషయు నివ క్త్రించు, (మతీయు తం చేడుకొజల 
రసమును (తొగిన తేలు గరచుటవేేగలిగిన ర క్షవమనయు నివి ౨చు.) 

*+వభఖొవతివటిక ములు, 

శ్లో! హరి దానింబప(కాణి పిప్పలీ మరిచానిచ | విళంగం భత 
ముసాచి జీరకం విశ్వఫపుజమ్ |! చ్మతకం సై ంధనిం కుష్టుం 

విషంపాఠా హరీకకీ | వతాని నమభఖాగాసి ప్యాూజామూతేణ 

చేషయేక్ | చణప్రమాణ వటికా శ్చామా శుష్కా. శ్చ 

కారయేత్ | ఏకాముష్టోద వై ఃఏీన్వా విషూచీంచప్యపోహతి। 

లూతవిస్ఫోటు ఛేదంచగోము-| లేణవి లేపయేత్ | అమ్టైత కేణ 

చే వేతసర్పదష్టవిపంవా శేత్ | మహార క్ర(ప్రవా హేతుథ్రీగంభే 

న నమంవి చేత్ అర్మ_ఖీ రయుతం లేప్వం వృశ్సి కాది పిషం 

హానేజ్ | హాంతివుప్పంచ పటలం రం భాకందరసాన్వితమ్ । 

కాకమాచీర సై పీత్వా తిమిరాణి వివాశయ్త్ |! వీలికామా 

రసై ర్యు కార కాంగత్వంవినాథ యత్. | గుడేనమి (శ్రితంభు క్యా 
వాతరోగంఏనాశయేత్ | భృంగరాజ రసెః పీత్వా లికసో 

డావహనుద్భ్భశమ్ | తండులోదక నంమి[శం కానకృ చృ0ం 

వినాశయిల్ | గోమూ(లేణయుకంపీతారి వ్లీ ఎ హరోగంవినా 

శయేల్ | ఛాగథీరసమాయు క్తంవటికాంాళ్యగ ంధిశామ్ | 

సీతా మఎడలపర్యంత౧ రాజయత్ము వినాశనమ్ | 

తా, |(మానిప పసుపు వీసాకు పిప్పలి మిరియాలు వాయువిడంగములు భద్రము 

సాలు జీలక ల కొంఠక చీ త్రయాలము మై సెంభవలవణము చంగల్వకో షు అతీవసచిరుబొద్ది, 

కరక్కాయ వీనిని సమభాగములుగ ఖల్వములోనునిచి మేకపం చితములోనూరి 
34 ' 



1658 5 బనవరాజీయీ - (తయోవింశ ప్రకరణే 

సనగ గింజంత మా(తలుజేనీ నీడనెండించి యంవొకదాని నుష్టోవకముతో జీవించిన 

విషూ-చియు ఆవుపంచితమునోజాది లేపనముజేసీన లూత విస్ఫోటక వ్రణములును 

8 మ్మాత్రలు-చల్లతో శీనిం చిన పాము కౌటును చందనానుషానముతోడ దౌగిన 

నిక్కు_టముగ రక్తము గారుటయు జిళ్లేడుపాలతో జాది జేపనముజేనీన తేలు మొద 

అ/టేవాని విషంపుబును అరటిగడ్డ రసముతో జూదె చేత్రముల కంజనము వేసీన కంటి 

వువ్వులును పొరలును కౌచియాకగసానుపానమునోడ సేవించిన తిమిరరోగంబు 
లును నీలియాకురసముతోడ కేవించిన సర్వాంగము రక్తము (సవించుటయు బెల్లము 

తోడ శేవించిన వాత కోగంబులును గుంటగల౫ రాకు రసానుసొనకుతోడ సేవించిన 

శిరము మండుట (తలనొచ్చుటయు) చిజ్లియాక రపానుపానముకోడ చేవించిన 
కష్ట సాధ్యంబు అగు దగులురు ఆన్రపం చితము ఫోడ శేవిం చిన పీ హారోగంబును మేక 

పాలలో పెన్నీ రుగడ్డ చూన్ల మును యోయాపభమును గలీపి | మండలమువరకు సేవిం 

చిన రాజయత్మయు నవర్ధించు. (మటియు నీ గభ్గావతీవణికయులు తేలు పాము 
ఆ 

Cand _ వ్యాస్ Q విషయముల చారింపం బతు టఉయందు (ప్రశ సంలం, 

వ్రులికోను చికిత్స, 

క! వెలగయు నావయు ముద్దగం! గలయంగ మర్లించి యదియు 

ఖాదము సేయ। న్నిలలో దునుజులం గఅచిన | వులికోనుల 

వఏపము విజిగ% పోవు వుహా వా! 

య _ 

న్ ధారుణీచ[కమందునం దాటిజెజ్లి | నాశ్రైపామును మనుజుల 

గుత్షై నేని! అల్ల చౌటియ డక "పెట్టి తేటసీరు! (డ్రాగి యదిగొట్ట 

వపయును స్థలమున || 

విప పతివిపములు, 

పీ! ఊడుగ గన్నేర్ల కోగిం గరక్మా_యలు పూ త్తిగడ్డయు సొంటి 

పాొందుమోటు | జీడిగింజదలంపం జెలంగి మోదుగువున్ల( 

సర 'చెముడుపాలకు. దంగాడాకు | ముకిడీకి నేరేడు మొగిలి 

చెక్కయుం బొందు. గర్ఫూరమునకును గలగశాకు | నేరేడు 

“వండ్రకు సెజివుగమానకు నుసిరికపప్పు చా నుచితమగును | 

చేని కాజ్యమునకు ధీరత నుదకంబుం జిర్కు_ 6 దమ్ములమున 
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జింతపండు [ తొకినజీడెకిం దXదూలకోవిల య మ్మై త్త వె 

దా నుడుగువిధము | తామరచూార్ల ము తగల బుల్ల పావిలి 

పరయ నాతుణమున 6 బచ్చిక డుగు | తిం|త్రిణీఫలమున( దిల 

కింపం పసువును శెరుగుకు వేపిళ్ళు పెట్టమేలు! మామిడి జిశీకి 

మహినారికడపాకు స్థిరము సున్న మునకు దెప్పతీగా: తెలి 
పిండికి సూనె తేటయటుకులునగు సై ంధనలనణంబు సరన 

మగును | సాంటిపిప్పళ్ళకు సారిదిమిర్వాలకు (గూలాటి కొడు 

గునుగోలగుణము | క డంగియనుముల కెల్ల గంధం బునిద్దంబు 

దూలింపచేగడకుం దున్ను చెక్క |! పెనలు వెల్లమానకుం 

బనచల్ల గుమృడి యణు(గదికూ టికి సానయం[డు ! సూనె 

యింగువకోప్పుగాన( ోతకిరనం బడవిబీరకు _స్హలమరి 

యుండు | వత్పవాభులకేల్ల వరునతో నాచిజ్జి వనం జేత రాసికి 

విరిగినార |! కందకుదమలవాక ౦ద మైవిలసిబు: బవనపంటిక్షి 

సౌంటిబాగునాను | గనకవీజములకో గడునిచ్మురనమును 

జీలక జ్ఞనిడుంకు చెన్నుమిోాజుం | గడునిమ్మ పండ్రకు ఖర్జూర ఫ్ 

లములు పొనంగ నున్నమునకు బసువుశుద్ధి ! నారగిశకేళము 

నకు నలవరిపియ్యఆబు మొనసి నువ్వుల కెబ్ల మొగలిరసము | 

జిల్లేడుపాలకు జెచలిసీలాకు పాొపాణములకెల్ల బ త్తిగింజ | 

నల్లనుందుకు సొంటి యల్లో బు సిద్ధ ంబు బలురక్క_సికి సెల్ల 

నులిమిడాకు | నేతికి. బులిచల్ల నేర్పుతో నంభ్యై జిల్లకు 

[దాగుడు జిల్ల గింజి | లనుచు న(గవఏహంబుల నవినినడ(చుం। 

జెలగచును నికషహంబులC జెప్పి రిట్లు | సిద్ద సారంబులంవు 

చా జెలువ మైన | వైద్య శా స్ర్ర ంబులందుల వరుస €జదిసి! 

సర్పదస్టలతుణము, 

(అ్రహ్మగారుడే] భ్యాంతిర్బూ ర్నాతిసారశ్చ భూలంఐంంతిక్న 

కంపనమ్ | కాన శ్యాసౌతీ[వదాహోలక్ష ఇంగద్గదన్యర? ' 
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తొ, (థొంతియార్ళ అతిసారము శూలచాంతి వణుకుకాసశ్యాసయులుతీ| వ 

మెన దాహము హేనస స్వరము యీాలతృణములవలనపాముగర చినదని తెలియవల యు, 

ప్ర(తజీవియోగము, 

శ్లొ, సుతేజీవీ ఫలే మజ్జా శీతతోయేన పేషయేత్ | 
లా Ay 

'లేపనే వాంజనే పానే నస్యే సర్పపిషాపహమ్ ॥ 

తా. పుతజీనికాయలలోని గుజ్జును శీనోదకముతోనూరి లేపనము జేనీనను 

నేత్రముల కంజనముచేసీనను లేక (దొగినను "లేక నస్యమా జేయించినను సర్వసర్ప 

దష్ట్ర విషములు పారించు, 

న్లో, స్ఞావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం " యోగజం తభ్రా | 

రిష్కనూడ్రం నసం చేపో 'కాలదస్టోపి జీవతి ॥ 

తా, స్థావర జంగమ కృతిమ విషములయం దొకనిప్క_ము పుతోజీవి వేస 
® 

మును | పతిదినమును సేవింపుచుండిన సర్భ మెన సాయుల శౌటు నివ ర్హించుటయే గాక 

కృష్ణసర్పాదు లకౌటును నిస్స్పంళశయముగ నివ రీ ౦చు. 
ac) er. 

న్లో! మునలీటంకణం పాచే కాలదహ్హావీ జీవతి | 

కటుకా మునలీమూలం పబేత్రోయం విపూపహమ్ | 

తౌ, చేల తౌటిగడ్డరస ములో వెలి గారముగలిపీ (తౌగిన కృష్ణ సర్బ్పదస్తు సుడెనను 

జీవించు లేక చేడు నీర వేళ్ళు 'నేల తౌటిగడ్డలు వీనినినూరి రసముదీసీ తాగిన సర్వవిష, 

ములు చారిం౧చు, * 

న్లో జలేన లాంగలీకంద నసే స్య సర్వవిషాపహమ్ 

వారిణా టంకణం పీత మభ వార్క_న్య మూలకమ్ ! 

ఇ, భన్న చర్షగడ్డ నుదకముతోనూరి నన్యము జేయించినను లేక తుంగ గడ్డలు 
వెలిగారము వీననినూరి (తాగినను జిల్లేడు వేరులునూరి (తౌగినను సర్వవిషములు హరిం 

చు, (లీక చేలగమ్ముడు జేరు? ంభము ను 'భ ఖీం చిన శీర లేని పాముల భిషము హరిం చు 

లేక పాపర వేళ్ళరసమును గాని యీళ్వర చెట్టు సమాలర స సమును గాని లేక చిలీ వేళ్ళరస 

మునుగాని (తౌగినవిషములునివ ర్హిం చు, కాసదగుడ్డరు బిళ్ళ లుగదరిగి జిలేడుపాలలో 

7 మార్లు భావనజేసి నీడనెండించి చింతగింజంతభ కీంచిన సర్వవిషములుహరించు, 
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న్లో ఇతి నర్చవిపాదీనాం సర్వస్థానగతే తథా | 

గోన ర రజనీ క్యాథం పిచీ త్పర్యవిపాపహమ్ |! 

తౌ, అవుపాలలో పచ్చిషసుపుగలిపి కపాయముకాచి శతౌగిన సర(సాన 
oo! 

ముల జెందియుండు పాము మొనలగువాని విషము హరించు, 

న్లో! గోమూ తై) ర్నరమూ శైర్వా పురా జేన ను లేనవా 
హరి(ద్రా పానమా('తేణ విషంసాంతి చరాచరమ్ | 

టో కి ప చ్చిససుపుపొడిని నోమా[త్రమునో గాని నరయూ (తముతో గాని పాత 
చేతీతో గాని సేవించిన స్థావర జంగమౌది సర్వవిషములు హరించు, 

క్లో అశ్వగంధా మేఘనావో గోమూ తే మహిసాతీకమ్ | 

గృహధూమయుతం లేపో శివకంఠవిపావహమ్ | 

తా, పెన్నేరుగడ్డ చిజ్రైవేరు నుహిసాకీ గగ్చిలయు కరఘాపము వీనిని అవు 
పంచితముతోనూరి లేపనము జేసిన కొలకూటవివముగూడ హరించు, 

నో పంచాంగ మశ్వగంథా యాః ఛాగ మూ తెణపేపయీత్ | 

లేపపా స్నేహనంబేహో గేనసా విపషనాశనమ్ | 

తా, పెన్నేరుసమూలమును మవేకపంచితముతోనూరి లేపనముజేసీన దాసరి 

పామ గరచినవిమము నిళ్ళయముగ హరించు, (మజియు అమావాస్య ఆదివారము 

నాడు భూతాంకుళపువేరునుజెచ్చి చాచి పాముగరచినచో గంభముదీనీ అందు 

లి నూగిబొట్టుగలిపి (తాగిన సర్పవిషములు హరించు.) 

| . చ ద ఆలో జ వం. అ అవ్ న్లో! కర్క_టీమూలలేపేన నర్పదష్ట స్పుఖీ భవేత్ ॥ 

తా, ఆగాకర వేరును లేపనము జేసీన సర్పవిషయు హరించు, 

శో అలాబు వీజంచ కరంజ బీజం కోశాతకీ వీజ శిరీష బీజమ్! 

గోమూూ|త్రపీష్టం వం మేతదిష్టం పానాదినా సర్పవిహాోపహారమ్॥ 

తా. చేదానుగపువిత్తులు (కౌనుగవిత్తులు చేతిబీరపిత్తులు దికిసిసప్రువిత్తులు 

వీనిని సమభాగయులుగ నావుపం చితముహోనూరి ఆవుపంచిత ములో చేగాలివీ (తాగిన 

సరధమెన వాములవిషము నివర్తిం'చు, 
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న్లో! శ్వేతార్కమూలం కుటజన్యమాలం కోళాతకీహింగునవా 
నమేతమ్ | అజేనమూూ| తేణ కటు[తయంచ పిష్టంవిషంహం 

త్యపి కాలకూటమ్ | 

తా, తెజిల్లేక నేరు కొడిసెపాల చేసవీ5విత్తులు యింసవ వసతికటుక 
ములు వీనిని సమభాగములుగ మేకపంఛితమునో నూరి మేకపంచితయుతోచే గలి 

(తౌగిన కాలకూటాది సర్వనిషములువారించు (800 కర క్కాయలభ తీంచిన నమస్త 

మెన ఫాయులవిీషయు హరించు, ) 

నే తాంజనము, 

(కుండడుపండొక భాగము (మంగవిత్తులు కృ భాగములుమిరియాలు ]శ్తే భాగ 

ము వీనిని నిమ్మపండ్లరసముతో మించి కణికలుజేనీ కలితో గాని నిమ్మపండ్లరస 

ముతో గాని చాది కన్నులకు బెట్టిన సర్వమైన సాములవిపము సుఖజన్నులు నిశ్చయ 
లు దా 

ముగ వరించు 

కం, నకలునరకు. దత్నకువకును | (బకటముగ ననంతునకును బద్ద 

కునకు వా। సుక శంఖపాల కర్కో! టక ఘనవద్మలకు నాద 
టను వివరింతు౯ ॥ 

అష్టఫణినిదాన తద్బీ జూతుచావధంబులు, 

(ఆదివారము నాడు గరచినపాము అనంకు డనంబడు. అది గరచినచోట 

దాపల విషముండును, కొవన మిాగాలుమోద ఆ ఆ ఆ ఆఅనుయత్నగముల | వానీ . 

“అనంత హేలి హేౌలివిజయా విజయాయ స్వాహా” ఆనుమంతముతో నఖిమం లిం 
చిన విషముదిగు, మటియు నీమంతయుతోడ నే వుస్పును నూనెను మంతించి (తా 

ింఛచిన నాదివారము నాడు గర-విన ఆనంతుడ నే పామువిషము దిగును, సోమవార 

మునాడు గరచినషసాము వాసుకి యనంబడు. ఆడి గరచినచోట చాపల నిషమముం 

డును, కౌవున మోకాటకీలుమోొడన ఆ ఆ ఆ అను యత్ష్సరముల (వానీ “వాసుకి 

చాసుకి వాసుకి హైలి హేాలి' విజయాయస్వాహా”” అనునుం త్రీ ముతో మో కాలుమోద 

దిగమంత్రిం చి స్ ౩ ర కా యలచూన్ల ములో నెయ్యిగ పి మం తించి (తౌగించిన 

గోమవారము నాడు గరచిన వాసుకియనుపామువిసము దిగససను, నుంగళ వారము నాడు 

5 చివపాముకేరు తత్స వనంబడు, ఇది గర చినచోట చెలుపట విషఘుండు, 
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కావున కంక స్థాన నయునందు లి లి లి అను పయతృరకులన్యువాని “తక్షక తక్షక తక్షక 

హేలి హేలి హేలి విజయాయ స్వాహా ఫట్ స్వాహా దిగ దిశను ఓంగురు పసాదమ్'? 

అను మంత్రముతో మం; తీంచి జేష్లాకును దాని చెక్కు.నునూరి రసముదిసి మంత్ర 

ముతో నఫీమం టించి (కౌగిం చిన మంగళ చాగము నాడు కరచిన తక్షకుడనే పాము 

విషము రిగును. బుధభవారమునాడు గరచినపాము కద్కోటకు డనంబడు, ఆడి 

గర చినచోటి దాపల పిషబుండాను, కొవువ నాఖిస్థానయునండు సాక అను యక్నుర 

మును వానీ కర్మో_టౌ హీలి పీలి విజయా విజయా స్వాహా ఓం గురుపసా 

దక్” ఆని నాభియందు దిగమంతీంచి. వుప్ప మిరియాలు ఆనువాని నూరి సీళ్ళలో 

గలిపీ యఖినంతించి [తాగించిన బుధవారము నాడు గరచఛిన కదో్క.టకడను 

పొమువిహషము దిగును, గురువారము నాడు గరచిన పాము వద్యకుడనంబడు, అది గర 

చినచోట వెలుపట విషయుండును కొవువ ఆ ఆను నీజాక్షరమును టొమ్మునవాసీ 

పద్మాఖ్యా ఫహీలి పాలి విజయాయస్వాహో దిగు దిగను ఓంగరు పసాదమ్”” అని జర్ 

మున దిగ మం తించి ెన్నేరుగడ్డరసయను నఖినుంతీంచి (లౌగించిన గురువారము 

నాదు గరచిన పద్మకు డనుపొాము విషము దిగను, శుక వారము నాడు గర చిన పాము 

మహాపద్మక డనంబడు అది గరచినచోట డాపల ఏవిషముండుకు, కొవున కంఠమున 

ఆ అనే బీజామరమును (వాసీ “మహావద్మ కా హిలి హిలి విజయా సాహో” అను 

మంత్రము: నో కంఠమున దిగమం తించి (= పూత చింతపండును నీళ్ళలో లిపి యగ్మం 

(త్రించి (తాగించిన కుక వారము నాడు గర చిన మహాపగ్నకుడశే సాము విషయుదిసను, 

శనివారము నాడు గరచినపాము శంఖపాలకు డనంబడు, ఆది గర చినచోట దాపల 

విషముండును, కావున నేతముమోద ఓం ఆశే వీజాతుర మును వానీ 66న్దాంఖ్స పొల 

శంఖవాల హొలి హీలి విజయా సాహి” అనుముంతముతో "నేత్రముల పె యశేమం 

(త్రించి బెల్ల యును నీళ్ళలాేగ లిపి" యభిమం, తీంచి (తాగించిన శనివారము నాకు గర 

చిన శంఖసాలకు డకుపాసు విషము దిస్తగు,. శనివారము |పొద్దుగాకశా ' గరచిన 

పాము సకలు డనంబడు, అడి గరచినచోట దాపల విషరుండును, కౌెవున నడితల 

మిద ఓం అను బీజాతురమును వాసీ “వ “58 కరి హిరి హీరి జయా విజయా స్వాహా” 

ఆకు మంత్ర ముతో నడికల మిద నుంధత్రించి నెయ్యి అనుపక ట్టు బెల్లము అనుపోని 
భి 

"నేకము చేసీ యభిమంతించి (తోగించిన శనివారము నాటేం (వొద్దుగూకి గదరచచిన . 

సకలు డవుపాము సిషముదిగును, ఇటుల (బ్రహ్మా గారుడము నే శా న్మ్రయునందు ఆస్ట 

ఫణి నిడానంబులు తడ్బీణాకు రౌషథంబులు జేపంబడియే,. కీజాతరమ (వోనీన 

చోటనే మం (తీంచవలయు,) 
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ను నర్వ పాముల కాటుకు మంత్రము, 

అథో నాగో నాళో వి తణారో బోడాతేకో జూతిజింటి పిఠి 

కావో నర స కాటూా టూరేనో జ్యాకేతో జాతి ఈశ్వర 

పారగలిం కరో కోటికోటిఆా | 

ఊరికిను తె త్రి రాన వుమ్మగిరిపర్వతేం సక్యకేంమోదశెట్లు చెట్లు! కిందపుట్ట పుట్టలో 

80౧ ముచ్చు లేళ్ళు తీ౮౮0 నల ల్ల లేళ్ళు గ00౮ మెడం బ్ర కళ్ళు 600 ఆక లేళ్ళు ఆందులో 

నొక తేలు నిప్పైెళ్ట్టు నీవై దిగు మూగురువున'లేరు నా [దు డొన చల్తేనదిను, 

తేలు మంత్రము, 

న్లో యఃకృ త్రి కామాలమఖావిశాఖా సార్బాంతకాన్తా/ సుభు 

జంగదస్టః | నవైన తశేయేననురతీతోపి (పాప్నోతిమృత్యుం 

భయదంమనుష్యుః || 

తౌ, కృత్తిక మూల మఖ విశాఖ ఆశ్లేష. భరణి ఆర్హి; నతు త్రయల యందు 

పాము చే గరువంబడిన వాడు గరుత్మంతునిచే ౦ ౩ క్షీంపంబడినను మృతి జెండ, 

(నర్వసర్బవిపములకు నాగ ముసిడిసినూరి (కౌగింపవలయు.) 

ఫొడపాముల విషయమునకు చికిత్స; లీప్పతీగ వేయ. చాగమల్లె వేరు వూడుగ 

చేరు పుట్టపొవరు వేకు వస్త్ర ఘాలిత పు వేర వీల వేరు తీగాయుపిణి వేరు మిరియయులు వీనిని 

సమభాగ ములుగ నుదకముతోనూరి కుంసడుగింజలంకే మాత్రలు జేసీ చేప్పు మాప 

వొకొ_*మూత్ర నుష్టోదకముతో సేవింనిన పొజసాములవిషయు హరించు. పథ్యము 

వేన్నీ ్ళన్న యును శుజీంపవల యు, 

వాపుకు చిశిత్స---జిల్లేజావనుగాని మౌ నేడాకవను గాని నూరి కలినో నుడి 

కించి మూలే సీకట్లుగ ట్రై పిదప దిరిసెనపాప పుట్ట్లపాడగాకు జిల్లేడాకు అనువానికస 

. ములలో మిరియపుచూర్ల ము? లిపి వాపు లేపనము జేసీన పాముకౌటువలన గలిగెన 

వాఫు నివర్తిం ను 

గాయమునకు చికిత్స, --- జెముడు వేరు పుట్టఫాదవెరు జిల్దేడు వేరు నాగమల్లి 

చేరు తీగము షీణి చేరు పరివము వేరు ముషిణి చిగుళ్ళు వినిని సమభాగమయులుగ (గ్రహించి 

“వె ల్తగనూ నారి ముద్ద జే టామువదములోగ లిపి లేషా వ్యాపక్వముగ నుడికించు అందు మ్ురి 

యాలు చెంగ ల్వకో న నర్టిలచూరక్షము శీ భాన్వ 
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ఎలు గలిపి మర్చించి గాయము మనునిచ్చి కట్టుగట్టిన సాముకౌటువలన గలిగిన 

యము మానును, కల్మషం బుండిన కోతవాందగు చేయవల యు, 

వుల్లి పాము కౌటువకు చికిత్స---తీప్పతీ? వాగముషిణీ వేరు మారేడు'వేరు 

బందు పు వేరు “సెరిజవేరు నీలివేరు దికిసెనపునేరు తెల్ల జిల్రేడువేకు మిరియాలు వీనిని 

ముభాగములుగ నుదకముతోనూరి యిందగుపు కెయగింజలంత మాత్రలు జేసి యం 

గొకదానిని సేవించిన వుల్లిపాను విషము నివర్తించు. పథ్యము.---చప్పిడి, 

విషముకకప్క్లటకు చికిత్స, కుంకుడు వేరును నూరి కుంకుడుగింజంత జీవిం 

ఏన పషము కకును, 

ఇతీ శ్రీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్మపసాద పా రావారభోగవిహార పారీణనిడి 

మామిడి భగిసక్సం ప్రదాయ కారాధ్య రామదేశిక శిమ్యత్సమ నమశ్శివాయ 

సత్సుత పవిత్ర క వితాబాతురీధురీణ చై ద్యజన శిరోభూప.ణ నీలకంఠ 

కొట్టూరు బసవరాజ నామేయ్యపణీత [కీ బసవరాజీయే ఆంధ 

తాత్పర్యసహి తే విషవోగ నిదాన తల్ల క్షణ త తృాధ్యాసాధ్య 

తచ్చికిత్సానుపాన యుక్తం [తయో వింశ పకరణమ్, 



(శ్రీరస్తు. 

బనవరాజీయము 

ర చాలి 

---చతుర్వింశ పక రణము. __ 

న్లో! అంబికాపతి మీశానం చం[దశేఖర మచ్యుతమ్ [1 

ఛ స్హధ్ధూళతన ర్వాంగం సఏీలకంళ మవాంభ జే ॥ 

_ తౌ, తార్యలీవల్లభుడు జగన్ని యామకుడు చందుని శిరమున ధరించినవాడు 

నాళరహితుడుస ర్యాంగ ముల భ స్మృమునలదికొనినవాడునగు నీలకంకుని నేనుభ జిం వెద, 

శ్లో! (శ్రీ నీలకంఠ వంశాట్టి చంద్రమా బసవాహ్యయః | 
యం గ్గ 

వత్యామి వృషరాజీయ మహం వైద్య శిఖామణిమ్ | 

తా, సీలకంఠవంళమనెడి క్రీకణయు మునకు చం్భదుడై బసవరాజని పేర్కొ. 
నంబడీన "నేనువై గ్య గ ంథమయలలో కడ శేష్టంబై న బసవ రాజీయమను నగ ౦థము 

యొక్క చతుర్వింశ (పకరణమును వచింపుచున్నాడను, 

జ్వర కర్ణువిపాకము.. 

వే రా అగ ణా త్రో [జ్యోతిళ్ళా స్తే] సీచస్థి త భానుదశా జ్యరదృజ్నా శా న్సిరో 

_ర్థికుస్థా చ 'బంధనవీడా కారీ శీ చేందుద నావీ సె వదుష్ట్రపలీ | 

తా, ఫీచుడుగనుండు నూర్యదశయండ ను &ీణచం వవళ యందును నేత్రనాళ 

ముజరయుశిరోరోగము బంధనము భయంకర మె నపీడమష్షైనోగము మొదలగునవిగలుస, 

న్లో। సుస్ఫజ్భంధున మా యోగో భూనిమి త్తం క లిర్భ చేత్ | - 

చేహపీడాద్య రోవ్యాథిశ్నిఖమధ్య?౫ తేబుే। శచేరంతర్ల లేచ్వే 

నమ్! తడై (కృతనిరాకృత యీ జపహోనూదికంకుర్యాత్ | 
Qa రై మ 
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తా, శేతుదళయందు బు థాంతర్ల శ వచ్చియుండున పుడు స్నేపహీతుళు బంధు 

ఫలు ఆనువారి సంబంధము భూ విషయమునందు కలహాయు శరీరపీడ జ్వరము వ్యాధి 

(లుగు, మణియు శనిదశయందు బుధాంతర్జశ వచ్చియుండగా పెఫలములే గలుగుః 

కయుపద్రవములు నివర్షించుటకై జపహోమౌొదుల చేయవల యు, 

వాక్యమ్! (కర్భవిపాశే] యే పునః పూర్వజన్లుసి కూ) రా? విశునా 

చ. ఇ గా అర్య స్తత ్రన్యజన్నని నతతం జరిణ. స్ప్యుః || 

తా, పూర్వజన్మము నందు (కారు దుషుడె యుండువానిక తత్సంబంధథ 

కాతకమువలన 'రెండవజన్థుమునందు సంతతజ్వరము గలంగు, 

శీతజ్వర కర స్రవిపాకము, 

శ్లో! యీ పునకకూరక ర్మాణః పాపాః పీశునచేతనః | 

తే భవేయు న్పడా శీత జ్యరవంత _స్తజేనసా ॥ 

శా, (కూరకర్మల నేయు వాడు పాపాత్ముడు కొం జెకాడు యిట్టి వారల కెల్ల 

పుడు శీతజ్వరము గలుగు, 

శీతజ్వర శమనోవచారము. 

శ్లో! శాంతయే యుతసంఖ్యాకం (ప్రకుర్యా (త్సేయతో జమ్ | 
జాత వేదనమం[ వేణ (వాహ్మృణా౯ భోడయే _త్తతః క 

సువామాంసోపహా రార ర్చలి స్పర్వ,త కస్య తే | 

నహ్మనకలశ స్నానం శతభోజన మేనచ | 

శీతజ్య రే ఫునః కుర్యా దభిపేకం హే ర్భుధః | 

తా, పే బెప్పబడిన శీతజ్వరశమ నారం బై జ్ఞా క్ర వేన శే”? ఆనుమం తీ మును 

పది వేలమౌర్లు జపించి (బాన్మాణభోజనము గాని లేక మడ్యము మొంసము అనువాని 

వలన.బలిదానమును గాని జేయించదవలయు, లేక వెయ్యుకలళముల యుదకముడేవునికీ 

నభిషేకమును సేయవలయు, లేక 100౧ (వాహ్మణ లకు భోజనం బైన నివవలయు, 

"లేక విమ్ణవునక భిషేకమునై నను జేయించ వలయు, 

న్లో॥ నహస్రకలశస్నానం రుేశేశన్య కారయేత్ | 

(నాహ్మాణా న్ళోజయె చృక్య్యా. జసేటై ( జాత వేదనమ్ | 
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తా, శివునికి వెయ్యికల కములచే రు దాభిమే. సేకము జేయిం చి శ _క్ష స్రనుగుణ్యముగ 
(బొవ్మాణులకు భోజనం విడ వలయు లేక “జాత వేదే” అనుమం త్ర జపము నేని 

జేయిం-చవల యు, 

జర "వె దికోపవారము, 
న్నే య 

శో వేదానాం (శనణం హితన్య చరణం విపన్య నంతర్పణమ్ | 

కృష్ణ్టన్య నర ణం శుభన్య కరణం (దవ్యన్య నంతర్పణమ్ | 

అశ్వత్థ భ]మణం నురత్న ధర ణం దీనన్య నంరతు,ణమ్ | 

హన్యా దష్టవిధం జరం కుముదినీనాథోే యథో(గంతమః' | 

తొ, వేద్మశ్ర వణము హెత కౌర్యయు (బొహ్మణ భోజనము (శీకృషస్ణ స్మరణము 

కార్యము (నవ్యదానము అక్వత్థపదమ్నీణరు ఉ_త్తవాగత్న ధారణము దీనులపోషీం 

చుట ఆను నుపచారములు “దం దు డం ధకౌరము నళింప ౫ జేయుమాడి్కి 3 అష్టవిధ 

జ్వరముల నశింపం జేయు, 

శ్లో! నహ(న్రనేతన్యసహ(న బాహో  న్పహానవ[క్త్రన్య నహ 
మూర్చ షీ! సహస్రపాదన్యన సా(స్రనామ్నస్సహస్రనామ్నాం 

పఠనం జ్వరఫఘ్నమ్ I 

తౌ, వెయ్యి నేత్రములు బాహువులు ముఖములు శీరములు పాదములు నామ 

ములుగల విష్ను సహస నామపఠ నము జేసీన జ్వరమునళశిం చు, 

న్లో॥ గణేశ్వరోవా గరు బేశ్యగోవా గారీశ్యురోవా దివ సేశ్యరోవా। 

సీౌశ(రీ వాకులచె వతంవాతతూూ్యూూజనంతజంరి ణాం| పశ సనమ్! ఏ రై ఫవనింలబ్జ్వరణాం ళా 
తా, గణేశుడు విష్నువు శివుడు సూర్యుడు గారి లేక కులదేవత :అనువారిలో 

చనెవరినేని బూజించుటవలన జ్వరమునశిం చు, 

అతిసార కర్చవి పాకము, 

కో స్మార్తాన్నిం శమయీ ద్యస్తు సోతిసారయుతో భవేత్ | 
అగ్ని రక్లీత్సృ చంజప్వా దశాంక ౧జుాహుయా _త్రిలాల్ | 

సర్పిపషూ చావు తా న్దద్యా ద్ద ర్యణం (లాహ్మణా (కాయనై | 

అన్ని రశ్శీకియమృశ్చ తారగత వే మ్యున పవాజపేత్ ॥ 
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లొ, (బావ్మణులు 'మొదలగువారిస్మా ర్తాగ్ని నార్చిన వానికి అతీ సారడోగము 

నంచు. దానిళమ నార్థం బై “అన్నిరళ్ళి”” అనురుచమును రోగ తారతమ్యము నెజిం 

పించి ఘృత యు_క్టేముగేతిలలతో దశాంక హోమము |బాహ్మణునకో సువర్ణ చాన 

ఎను జేయవల యు, 

శో [నుతాంతశే] అతి సారీన భవతియి స్తే) తాగ్నివ్నాశకః | సువ 

॥| క్లో జి కైనాథతా( మేన కుర్యా (త్పషిక్సతిం బుఫః1 న వ్నాశ్ళ క్ష్య 

నుసా లేణప లేనా స్థనవావునః తథాజ్యూలాకులాంగ _క్రచంద 

నేనవిలేపితామ్ | ర_కవ స్ట్రేణనంవీ తాం నేపస్యో పరిసంస్థి 

తామ్ | ర _కృమా లైైశ్చనంఛన్నాం ముకాదానుపరిష్కృ 

తామ్ | కనకాచలవర్హాభాం డ్యాదశొర్క_నిభాంశుభామ్ | 

(బహ్మచర్యాన్వి తే విపే కర్మని మే.గ్ని హే త్రిణి | అంగు 

భీయకవస్తా)దై క ర్భూవి. లేతాంని వేద యేల్ | మం్మతేణాశే 
రీ 9 నవిధివదగ్ని (పత్యర్థ నూదృతః | 

తా, అగ్ని తయమును నశింపంజేయు వానికి అతిసారము జనించు. దానిని 

వార ణార్గం బై సువర్శపర్వముత్ో సమానమైన కౌంతీ ద్వాదశ నూర్యులవంటి 

కాంతిగల ఆగ్ని సతిమను శ_్క్త్య్యనుగుణ్యముగ 3 పల మెత్తు బం గారునో గాని తామ 

ముతో గాని మేషవాహనయు క్తముగ చేయించి రక్ష చందనను యెజ్టవ్యస్త్రము యొజ్ఞని 

ఫుష్పమౌలికలు ము _ర్రీయముల హారము అనువానితో నలంకరించి పిదప (బ్రహ్మ వారిని 

గాని లేక కర్మనిన్హుడగు ఆహిశాగ్ని విప్రనిగాని యుంగరములు వస్త్రములు మొ 

డలగువానిశో నలంకకరించి వూజించి “శ్లో (తే తారాపోగ్ని రీడ్య స్ట్వ మంతతళ్చాసి 

వెనృణామ్ | త్వంవేద్యపాకృనంపాప మతిసారం వినాశయ | ఏవం కృతాప 

సృమ్యగవై సారం వ్యపోహాడి | నీరుజస్పనుఖీ నిత్యం దీర మాయుళ్చ విదంతి[” 

ఆనుమంత్రమతో దానము జేయవలయు, 

న్లో। [(గంథాంతే శే] (స్రైహంతా వాతిసారీ స్వా దశ్వశ్రా౯్రరోప 

మేద్దశ। దద్య్యాచ్చశర్క_ రా ధేనుం భోజయేచ్చశతంద్విజా౯ |] 

శా, శ్రీసత్య జేనీనవానికి అతిసారదోగము జనించు, తన్ని వార ణార్థం బై 
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రృణమును జేయవలయు, (శర్క_రాభనుదాన విధానము రాజయక్షు (పకరణమున 

జెప్పంబడి యున్న యది.) 

సెం[గహణీ కర్ష్శవిపాకము, 

న్లో! అనన్యగ ట్ కాం భార్యా మదుష్రాం కారణం వినా | 

సరిక్యదక య సోపి (గహణీరోగవా న్భృ వేత్ I 

తా, * అనస్యగతిగలమై పవిత్రముగనుం కు ఫార్యను కారణము లేక నే వర్ణం 

చెడు దుష్టమనుజునకు సంగహాణి రోగ ముజునిం చు, 

సం[గవాణిరోగ శాంతి 

శ్లో శివనంకల్పనూ క్షస్వ జపస్వా త్తవశాంతయ్ | అల్లో తరనవా య - క. 0 ర్ 

్రంకాహార ణ్యం చరేశ మధు దద్యాద్వి తానుసాశేణ. సౌర 
మం (లజ జు న్తథా ' భెరంనలతుణాందద్యా ద్వస్తా/భరణనం 

యుతామ్ | బయస్వినీం గణా జే పతాం(ాహృణాయ కుటుం 

నీడే | వత్సాథభ గదరా సనంయుక్తాం వ స్త్రేణా భర చేనచ ॥ 

తౌ, సంగ జాబ్ రోగళమ గ బై వస సంకల్ప్చ నూ క్తమును 1008 మౌర్లు 

జపించి (సౌవ్మాలులను సువ వర్షమును నేనన స కను సారముగ నొ నంగ వలయు. 

అటులే సార మంత వునుకూడ జపీంవవలయు, మటీయు సలతణ వస్తాభరణ 

యుక్తం గాణగంప_లి పాలుగలనో వును వస్తాాభరణములచే నలంకరింపబడిన నా 

యావ్రు దూేను కిం ౦ బెయాగు (బావ్మాణునకు దానం బెవ్వవల దు, 

గుదరోన కర వివాకొము., 
అ 

న్లో సురాలగో- జలేవావి నక ఎ ప్రైమంకరోతి ౨8 | గుదదోగోభ వీ 

పాంరరాపసన దారుణ | మాసంసురార్చనేనై వగోడా 
త న్వ్ గ డై ము, లా 

నదింతయున న |) పాజావ కేన చె కన శామ్యుంలీగుదజారు జః || 
స ~~ ఫీ 0 ణి! 

తా. చేవాలవాంమును గాని లేక వువకమును గాని _ నశింపంచేసీన నానికి భయం 
కరమెన సదకోగము బాసిం చు. కన్ని వారణ్యాంై 1 మాసము బేవవూజను ేనీ 
p యు “తా మూ 3 ఇ దుతే 2 గ చానోయమూబుచదు & ముళ్చి ల్తైర్చముగ వ్ శ [మ్ ణి బెల కృచ్చయమగ నివ్వవలయు 

Gr తంత పత పక నతన కతన దానా లాననననము. 

శో 

గె శ్యంతరము లేక, 
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అర్మోరోగ శగ్భవిపాకము, 

నో దత్యాధ వేతనంయో గ్య తాదాలు: పిచ వేతనమ్ ! 

అధ్యాపయే చ్చ జాహుయోాజ్ఞే నాయాల భన వేజ్ ॥ 

తా, 'వేతనమునిచ్చి యథ్యయ నము జేసీ నవానిక్షిగాని లేక చేతనము దీనీ 

యథఖన్గయనము జెపీనవానికి గాని లేక దవగషమును దీసికొని హోమము వేనీన వానికి లీ ఏ ans 
గాని ఆరో రోగము జనించు, 

Es 3% భివమం[పకల్సలు మిత్ | సౌవ 

వా |! వీత్త' శాక్య ంనకుర్వీత 

| బోఛాయ నో క్రమధవా నం 

ర్లీంగాం (కుకు కుర్వీత వల నార్ధవలే 

కుర్వ నే స్నెవ ఫలం లేత |" సగర శ లీ రకాష్యఖురం నాగా 

కం వ్ నె ర్స్ Jo ననభా నా వస్తె) రలంక తామ్! (గజణాం |పీణాగార్రాయ ననథావ సని 

నికీ పేన్ | హోమ స్తుప్రూగ్టన తా, ౮- ఫో్టగోవిందః (వాయ 

'తామితి|ఇదంవిమ్ణుః (పతద్విష్టుః విహ్ణోర్నుకమిత్యిబునక్. | నమి 
లా 

థాజ్య చరా స్తు తా పూడ సత్యం తమాచచేత | తత్ర 

స్పాతశ్సుచీరోగీ (బబూణం వేదిశారగమ్। [నుతన్సత్తో వనం 

"పన్న మసుభ్వేగకరంనృణామ్ | భకాయు క్త సృమాసియ 

పూజకి తప పూరగకమ్ అంగుభీయక వసా డ్ రుపాన 

చృత)కై రపి | మం లేడా స నేస వా కెస్టి౯ దద్వాోగి జి 

తాత పాక | గ్ విందం వావ నాథా WN ను న వాంవా భ్వేన్ల్తంవి 

జనై_ః వరినృతం వన్యవుషా ద్వా వతం మే | గోవిందగోవీజనవ 
ఆయ్ ళం 4 a ల్ల భేశ కం పానురభు (ప్రల శెయ్యదనంద్న 1 గ దానన స్హుః ర్త 

రుమే దమూాలో వ్వర్శన ; నాళం కవిజొరివగ | చానే | 

అ 

నా'వేవవిధిన దర్శన్ జానుతే తయ | 

ళా, ] పలము బంగారుతో? 3 బవేక శే పలయు బంగాళనోగాని ₹ 

గోవును జేయించి దానికి బంగారుకొ' ౫ వెండిగిబ్రలుకట్పిం చి వస్త్ర పు" 
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లతో నలంకరించి వళడకోపవారముల చే బూజించి నవ్యగవా ప్రీత్యర్థ ముగ నవధాన్య 

ములనుని చి నవ్యగహములమూజిం చి ““ఇవం విష్ను: (పతద్విష్నూః విప్లోయ్న కము” ఆను 

మంత (త్రయముచే సమిధాజ్యచ రువుల 1008 మార్లు గాని లేక 108 మార్లు7గాని రోగ 

అతారతమ్య్యూశుగు! ణముగ విష్ను | పీత్యర్థ మె పవశేముము జేవీ వూర్తాహుతినా సం” హోము 

ము నుపకివూ ర్తి జేసీ తదనంతర ము కోగస్నా నరు జేకి పరికుద్ధు డై వేదపారంగసడు శాస్త్ర 

జా వంపన్నుడు శాంతుడానగు (చఛావ్యూణునికి అంగుళ గ్యెభ రణవ్యస్త్ర ఛతో 

హశడుల నొసంగి నంధ పుష్పాదుల చె బూజీంచి విష్నుభ_క్రిగలవా_డె 6 కళా బంద 

ణీ నసాభ్యాయకా అనుమంతముచే నంర్ల భేనువు నవగహ థొ న్యములను ఊతానము 

జన అగో గోగము నివ ర్రించు, 

మందాగ్ని హారవిఫి, 

న్లో! మందోదరాగ్నిర్భ నతి నతి ద్ర వ్వ్యేన నై యజేత్ | 

(పాజాపత్య త్రయం కలా భోేజయెత్సశ తంది జాలా It 

తౌ, |దవ్యముండున పుడు దై శ్వదేవాది నిత్య యజ్ఞ ముల శేంసకుండినవానికి 

అక్ని మాంద్యగోగ ము గలుగు, తన్ని వారణార్ధం బై తి పాజాసక్య కృ-చచ్చుం పాయ 

శ్చి_త్రయుల జోసికొని 100 (బాహ్మణులకు భోజనం విడవలయు, 

[పాఠాశశ్యే) గోమాంస భయకోమందజక రాగ్నిర్భ వేన్నర ః | 

(పాజూపత్యంచ లే తచ్చ మతికృచ్చ)ం త్రై వచ | 

అగ్నిమం(త్రం జ పన్నిత్యం (శ్రీసూక్త కంచపిచతుణ:ః | 

తౌ. గోమాంసమును భతీంచినవానికి అగ్ని మాంద్య గోగముగలుగు, తేన్ని 

వార ణార్ధం డై (పాజాపత్యకృచ్చ్య అవీ కచ్చ (పొయాశ్సి త్రేములం చేసికొని ఆన్ని 

రక్నీతి అనుమంత్రమును (కీసూ క్త కమును జపింపవల యు, 

న్లో! [కర స్రవిసాకనం్యగ హే). అకారణంగరంద త్వా (పమారయ 

సయవునః | నమండాగ్నిర్భ వే డేవ మృ్తకల్పశ్చ జాయ లే! 

యా చేర గు బెతిసూ “జీన చరుంచజుహు చూద ఏలే తమ్! అబోూోత 
| — 6 i ఇం e333 టి 

గన్గేత్రం సమ కృత్వాప స్యాపను త్తయె తామన్ని న ర్హామితి 

చ జపేత్చూ కృం నహ్మనకమ్ తేజో 'ద్బాహ్మణా 

స్సమ్య కృ త్వారింఛ త్సుఖీ భవేత్ || 
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తౌ. నిహ్మైరణవుగ నొకనికి విషందబిడి చంపినవాడు ఆగ్ని మాంద్యగోగ 

ఫీడితు డై మృతతుల్ను డే జనించు, తన్షోషని వార అార్ధం బె “యా బేర గి) అననూ క్ష 

ము అన్నా జ్యనులతో కప్టోత్తరళత పఃగేోమమును జేయవలయాూ మటియు “తాను 

గ్నివర్లారి? అను నూ_కయను సహన సంకా జపము జేసో నలువది |బావ్మూణులకు 

సంతేర్పణము జేసీన సుఖము గలుగు, 

| సాంకురొ గకర్ణు ఏిపాకము, 

కో 'దేనద్వజ(ద్రన్వసహోరీ పాండురోగీ భవేన్న రః | 

కృచ్బాాకికృ చ్చే కుర్యాచ్చ చాందాయణ మతం (దితః | 

కుర్యా త్మూ_ప్మాండ హోమంచ స్యర్ల చం|చేణ వాసస్ | 
(ఛాహ్మణేభ్యా యథాశ_క్టిః పాండురోగన్య శాంతయే ॥ 

ణా చేవ బాహ్మణుల| దవ్యము నపహరించినవానికి సౌండులోగ ముజనించు 

తన్ని వారణార్గంబై కృచ్యాంతి కృృచ్చం దాం దాయణ కృద్చం (పాయశ్చిత్త్స్ మల 

గాని కూక్నాండ హాోేమమునుగాని జేయవలయు, లేక చంద్భపతీమను స్యరక్ష యతో 

జేయించి డానితోడ నస దవ్యయుల శ _క్ష్యనుగుణనున (ాస్మాణంన కియ్యవలయు, 

నిరో వేదనానహిత పాండుళోగహరవిధి, 

శో అన్నిషహ్టోమాదికర్శాణి (ప్మకమ్యు ననవూపయీత్ | 

సః సాండురోగీ భవతి శిళోవేద వాన స్తథా | 
7 వ్ర 3 చ కృబ్బా)తిక్ళ చ్చ కుర్యా చ్చ ఇబాం(డాయణ మతం(దితః |! 

|| 7 9 “8 mE కతంచ ఛోజయ్ ద్వి ప్రా నషా న్నేన యేప్పితమ్ | 

తా, అగ్నిపోమాదికర్శల నారంఖిం చి పకిసమా ప్రి జేయకుండిన వానికిక పొల 

కూల యు _క్ట్షముగ పాండురోనము జనించు, తన్ని వారణార్గం బై కృచ్బాతికృచ్భ 

చాందొయణ (స్రాయశ్సి ల్తోీములను-గాని 100 (బాహ్మణులకుమృ స్టైన్నయు క్ష యుగ 

సంతర ఆము గాని జేయింపవలయు, ఎ 

కామలారో౫ కర్ణవిపాకము. 

శ్లో! శామలీ ఛ_క్రచోర స్ప్యా తస్య వమ్యూమి నిష్కృృతిమ్ | 
కుర్యా చ్చ పక్షీ రాజానం విల్లో ర్వ్యాహన ముత్తమమ్ | 
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సువశ్లన యథా శక్తా క యో క్ళా క్రికద్వయమ్ 
నాసికాయాం తథా వ(జ ము త్తరీయంచ రాజతమ్ | 

ఏవం కృత్యా గరుళ్ళంతం ఘృళదో?9శోపరి న్యసేణ్ | 
శ్వేతన సే్రేణ నం వేపే శ్వేతమా లై స్పమర్చ యత్ | 
సర్వ ళా స్వార్థ త త్వజ్ఞ వెస్టవో ధర్భుసాఠకః | 

చా్రహ్మూణ _స్త్ర్రర్చితో భక్వాకయజమా నేన శ్రిత; | 
పచారై ష్టోడకశభి ర్లి (జ మభ్యర్చయే _తథా | 

తా, అన్నమును, దొంగిలిం చినవానికి ,"కౌమలాగోగము జనించు, తేన్నీ హోరీ 

శార్థం బై యజమానుడు తనళ_క్ష్యను గుణము? బంగారుతో నిమ్మవాహనమైనగరుడీ 

పశ్నీని జేయిం చిడాని 2 రెక్కలపై 2 ముత్తి యములగట్రించి నాసీకయున ] వజ్రమును 

జెళ్ళం చి రజితవన్ర్రయుతో నలంకరించి (దోణపమాణ ఘృతమ్ముపెనునిచి కెల్టని 

వస్త్ర మును ధరింపంజేని తెల్ల నిపువ్వుల చేతను వోీవశోప చారము ల చేతను గడుత్మంటని 

వూజించి సర్వశాస్త్ర తత్వజ్ఞూనముగలిగి ధర్మపఠనము సేయునట్టి విష్ణుభ ప్పని శ 
నుగుణ్య మగ వస్తాాభర ణామలచే నలంకరించి దానము సేయవలయు, 

(పుతిమా దానము, 

నో! పీతాంగః కామలారోగః కపాలమునలానిగైతః 1 
పూజావిధానం శ్యాతంక చేవీందద్యాత్ చ సాధవే | 

తా, కామలారోగఫీడితుడు కాంతీయందు పసపుఖామాగలదిగ హస్తములో 

కపాల ముసలముల ధరించునట్టి దిగనుం డం ఆకంకచేవీ పతీమను జేయించి దానిని 

పూజించి (బ్రాహ్మణునకు దాన మొసంగ వలయు, 

ర కవిత కర్మవిపాక ము. 
0 DD 

వో ద ౨ 3 | లద 

మధు నోర్గ భుటంచై వ నహిరణ్యం విసుద్ధ దే | 

తౌ, మద్యపానము నేయువానికి రక్లపీ తేగోగయు జనించు, తేన్ని వారణా 

స్ధరవై. 1 కుండనిండ ఘృతమును దానితో నరకండలేనెను సువర్గయు_క్షమగదాన 

ము, జేయవఅల యు, 
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ల ఆజ్ లి ల న్లో! [బ్యోతిళ్ళా స్టే) చంద వెళ్తే యదా ఖమో జాయతే 

మనుజ స్తదా | రక్తపిస్తేన దుక్నాన్నా నానావ్యాథి 
నమాకులః |. 

తౌ. జననకొలమున చంద మేతమున అం గారకుడుండిన రక్షవీత్తీము అర్భ 

స్సు మొదలగు పలువిభరోగ ములు జనించు, 

న్లో! [మతాంత కి) క గృవిత్తం జ్వరం దాహ మగ్నివాయ్య్యో 

రుపషద్రవమ్ | లభతే నాత్ర నంబేహ ఫృందమ భ్యే యచా 

కుజః | భౌమమం[త జపః కార్యో హోముః ఖాదిర జై 

_స్తిలైః | ఘృతేనచ సమాయుశ్తైః దానం రక్రవృషన్వచ | 

తౌ, చందమధ్యుము న కోజుడువ చ్చియుండ ర కృపి త్తము జ్వరము దాహము 

అన్న వాతము అనువాని యొక్క యుషదవంబులు గలుగ, తన్ని వారణార్గ ం బై ఆం 

-గారక నుంతజపఘును చం[డసమిధలు నువ్వులు" నెయ్యి అనువానినో పకోమరును 

యొజ్ఞ నియెద్దు దాన మను చేయువల యు, 

అలు జే 5 జ్యోతిళ్నాసో క్ర చికెత్సె, 

న్లో బిల్వ్యచందనబలాశణవు మై ర్హింగులూకపఫలిసీ. నకులైశ్చ | 
స్నానమద్భరిహమగ్నియు తొభి ర్యామజ వోపనివారణమాశు॥ 

ఛా, బిల్వము చందనము ము త్రవపులగము శణప్రుషు,ము వీంగుళము నల 

అ త్రీ పొగడకౌయలు అనువాని యు క్షయుగ నువకమునుూగాచి స్నానముజేయిం చిన 

చంద్రస్థానగత అం గారకదోవషము శమించు, 

తమయరోగకర్శ విపాకము, 

శో (బహ్మహో యయదరోగ్ స్యాన్టీ యీ స్యా కై తమారణే || 

శతా, (బహ్మవాత్యకల న గాని క్షేత్రము తోట శ్రా -వొందలగువానిని ఇశ్0 

పంజేయుటవలనగాని కయరోగము జనించు, 

కదళిదానము, 

శ్ఞా॥ కారయే తృదళీ దివ్యాం పై్ర)న్పర్య(త్ర నంయుకామ్ 6౮ €9 
(a I 

ఫలపూగేన నంయుకాం సువగ్గస్య పలేనతు | యథా విభ 
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వతః కర్యాద్య స్ట్రేశావేష్ట్యనూత్రకై :| (మాహ్మాణాన్నోజయు 

చ్చావీ భమ్యైర్ననావిధె శుబైః | పహరోమంచకార యే త్తెత్ర 

పూర్వనద్చా /హ్మాణేనచ! తా తాంక కదలంద ద్యాద్వసా )లం కా 

రపూర్వ కామ్ | స్రీ జకాయదరి చాయ (వ్రతస్థాయాళ్ళ వేదినే 

ధర్మ జ్లోయాతిదాం తాయమం ల “ణానేన కాంతుయీా | హీర 

అన రృ పురుష పరాత్సరజగన్గయ | రంఫాదానేన చేవేశతు 

యంతుపయమే[పభో | అగా నాచనం కార్యం కా లో. 

ర్వేదపార గ్లై 8| లిన చెరి పై ప్రైర్భంధుభిశ్భృనహ, భోజనమా చ నేశ్ | 

తా. తయరోగి శక్ర్యనుగుణముగ పలము బంగారుతో చుట్టు ఆసలు కౌయ 

లు పువ్వులు గలిగియుండునటుల సుందరమైన యరటి చెట్టును జేయించి డాని చుట్టు 

వస్త్ర మునుజుట్టి దారముతో బంధించి పలువిధ సన్వ్యన్నుముంతో (బాహ్మణులకు 

భోజనం విడిహోనుయు జేనీ ఆలం కార పూర్వకము౫ రక క మెనయర టిశెట్టును దరి 

3 షో > (దుడు (నతస్థు సకం ఆత్మజ్ఞుడు శాంతుడనై న (బాహా శ్రణినీవూ ఏక క్ష సారణ్యగన్యాన 

మంత్రముతో చూాజించి దాన మొసంగినపీదప వేన పారగపలను (బావ్మాణు ల తోడ 

ఫు ళ్యాహ వాచ మును వుత్తమ (బావ్మాణ యిష్ట బంధు పం_క్త్భోజన యును జేయవల యు, 

(బ్రహ్మచర్యాది యోగము, 

నో ధర్మ శాస్తా) ణ్యవిజ్ఞాయ (ప్రాయశ్సి త్తం దదాతియః |. 

రాజయమ్మో భవే _త్తన్య రోగ్యవీడాతి దారుణః | 

పూర్యో నేన విధానేన (పదద్యా ల్ప్రతిరూపకమ్ 

రాజయ మ్మా కృశతను శృంఖోపాసిత తర్జనిః | 

తథా (త్రినేతో దంష్ట్రాభ్యాం తరుణ చం తి భిర్యుతః | 

తా, థర్మశాన్ర్రు ము చెలియక (పాణ శి త్ర తమును విధించెడివానికి కడుభయం 

కరమెన పీడగల రాజయక్షు జనించు, తన్నివాకణార్థంచై. పూకో క్ర్షవిధానముతో 

కృళ మెన శరీరయుగలడై తేర్ణ నితో శంఖమును బట్టి కొ నునట్టుగ 8 న్నేత్రయులుక లదిగ 

కోరపండ్ల తో నయులునదిగ “కక ణావసోలది' ఆయుధమాల భరించినదిగ నుండు 
తే యనే) (పతీమనుజేయించి దానమీ దేయవలయు, 
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క ప, శ్ . | 
శ్లో (జ్యోతి ళా స్తే/ (బహ్మచ ర్యేణదానేనతపసా "దేనతార్చనై 8 

సత్యే నాబార యోగేన రవిమండల సేవయా | 

E ద్యవిపా)ర్చనా చెన రోగరాజో నివ రతే! 
చూ చాట —0 

తా, బహ్మచర్య దానము తీపు దేవపూజ సత్యము ఆచారము సూర్య 

పూజవై ద్య |చాహ్మణపూజ ఆనువానివలన తయవోగము నివర్షి౦చు, 

న్లో! [(గంథాంతశే] కుష్టకండూవికారై కృకష్షయరోగభగందరై 8| 
గజాదివా హన భయం భ వెద్యర్క యుతే బుఖె! 

తౌ, బజననకెలమున సూర్య షే [త్రమునందు గాని లేక సూర్యునితో గాని బుధు 

డు సంబంధించియుండిన కుస్టువు దురద క్షయము భగందరయ లేక యేనుగు మొ 

డలగు వావానములవలన భయము గ లుగు, 

"దేవఫ్రూజూది "యోగము, 

నో చం|దక్నే(శే యదా చాం|ది గాయ తే యస్య జనని |! 
0 | జ్ర ్రి 

నజాతః త్ర యరోగీస్యా త్కుస్టాదీనిచ సాండుతా ॥ 

తౌ చం దజేత్రయమనంగు బుధయోగంబుండు లగ్న ంబున జనించిన వానిక్ 

తమయరోగంచేని కసువు పాండు మొదలగ రోగంబులేని జనించు, 
అ 

ఇాస్తార్సము, 
యి 

న్లో నిత్యం న దేవ పూజా క. గురుభ క్రై ఛభాగమాంనప 

యోాక్నక్ జీవతి యమ్మ చిరం ధృతిమా౯ [ 

తా. |పత్వేవాయు యిస్ట చేవ తౌ పూజ కు సభథము | చేవసరుభ క్షి మేకపోతు 

మాంసభవణము &ీరపానము అనువానివలన తయరోగి చిరకాలము జీవించు, 

గీ తాద్యుపాయము, 

|. ఇ ౧ వం (౨ ళు. జగ . నో గీతవాది(త్రినై _స్తిషప్రైః (వీయు స్తువిఖి చేవచ | 
గా యాం 

వ్య జాం జ ఇ Ey కాం ౪ నశ హర్ష ౫ క్యాననై ర్ని వ్ స్రపరూణ ౧ నమువాస నై; || 

తా, గీాా వాద్యములు యిషకరపదార ము (పియకర మెనన్తుతి ఆనందకరపశె 

ర్భముబు పూూరడింప్రనూటలు (పత్యహము జసనూపానన అను నుపాయంబులనల 

న! గ కా న్ ఛై; ష్ 

తమయనోగముసు శ యెంసంకౌయావల మూ, 
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క్లో (ద్రవ్యాణి చాల్ససా రాణాం _సేయంకృ్ళ త్వా న్య వేవతః | 

చే త్వాంతపనం కచ్చ మి'త్యేవం మసు ర|బవీత్ | 

తా, ధుర్చలునియొక్క_ వ్యమును దొంగిలిం చువారికీ కఫరోగము జనించు, 

తన్ని వార ణార్థం బె సాంత పనకృచ 9) (పౌయిశ్సి త్ర యుల బేసికొనవలయునని మనువు 

వచించె, | 

న్లో! (అన్వశా స్తే] త్రవువరీచ పురుషో జాయతే శమ్మలస్సడా | 
ఉవోవ్యు దివవంసోవీ దదా త్సలశతం|త్రపు | 

తా. తగరమును వొంగిలిం చినవానికి కఫోగము జనించు, తన్ని వార ణా 

ర్భంబై 1 దినము పవాసముబేనీ 1౧౧ సలముల యెత్తు తగరమును దానము జేయవలయు* 

శో [మతాంత శే] సి త్యానుస్టాన విముఖః కఫరోగీ ఛ వేన్నరః | 

పఠాళ గం సనావ్నాలి త్యాహ' నై ఛగవాక్ యము; | 

తచ్చాంతరా యె మూనమేకం యావగం భతుయే న్నర ః 

సహన రామ పాఠశ్చ హోమ వ్యాసో త్త రాయుతమ్ । 
16 —౨ 

నం . 

నామమం(తెణ కుర్వీత ఎ ర్యాజ్యంచ హవిర్భ చేత్ | 

తొ, సం ధ్యానంద నాది నిత్వక ర్మలొచేయకుండిన వానికి కభరోగము జనించు, 

మజీయు కభమయువలన గాని లేక క్యతువులవలన గాని పీడగలుగునని యముడువచిం చె, 

తన్నివార ణాధ్గ ౦ బె 1 మూసమువరళు యావకొన్న భో ఇనమును విమ్న సహస్రనామ 

పఠనమును నామమం[ఠములతోన న్నాజ్య యు_క్లముగ * ఆస్టోత్స రాయుతపాోమకును 

జేయవల యు, 

జ్యోతి తా స్తే] రవికర్క.ట శేజూతే బుఘేననందృష్టకోవిగత 

నేత! కఫమారుతరోగా రః వరన్వహరీవిళలోలమతివేష్టః | 

లె, జననకొలమున కర్కాటక రాశియంను సూర్యు కుండి బుభడ్భ ప్రీ యును 

విగియుండన నస్ట్రద్భిప్రి గల వాకంగ నేని కఫవాతగోగయు కుడు? చేని లేక దొంగ. 

నము చంచలబుద్ధిగ లవా డుగ"నేని చంచలకల జేయునాడుగ నేని నను, 

జో ణ్ * పది చేలో నిగ, 
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పీ క్మా_ కర్చవిపాకము, 

న్లో! యఃకృ త్వ చాహ్మణి ' భుం చక్తేస్నాన హళోమజపాదిక కమ్ | 

సహి క్కారోగ నంతయు క్స్ _న్తత్చావ ణా పను త్తే | 

చాంద్రాయణ త్రయంకుర్యా క్రీ? కచ్చా ఫంశృనమాచ లేల్ | 

తౌ, స్నానము కవాశ్ మము జపాదికగ్యల చేయక భోజనము జేసిన (బ్రాహ్మణు 

నకు పింకా)_గోగ్ము గలుగు తన్దోష. నివారణాగ్గం బై 3 చాం|దాయణనులను 

8 (పొజాపత్య కృచ్చ్రపాయళ్సి త్త ములను జేచయవల యు. 

శాన కర్శ్శవిపాక ము, 

న్లో! కృత ఘా షష జాయ సే మ్ _ర్యః క పవా౯ా ఇశ్వ్వనకానవా౯ | 

ఉప్ట్రజ్వరీచ నిత్యంహి పి పి త్రరోగ సమసి న్వితః | 

చాం(దాయణ (త్రయం పర్యా తృంచాక డు నమ్ | 

విష్టో ర్నామజపం కరా త్పంవాళ ద్వ పూ నమ్ | 

విప్లో రా ర్నామజపం కుర్యా త్త త్రథాచైె న ద్విజో ల తేనా ౯ 

పూయే ద్భోజయే ద్దద్యా దీ కా న్నాన్యమానసః | 

శౌ, కృత య్ను డగ నుండువానికి కఫము శ్వాసము వ్యు పుష్ట్యజ్వారము పీత 

రోగము గలుగు, తన్ని వారణార్హం బె నే చాందాయణ (పాయశ్చి త్రేయల జే 

50 (బాహ్మణుల కు భోజనందిడి విష్ను నామములను :పీంచి (వాహ్మాణాలను బూ 

జించి వానికి యభాళక్షిగ దక్షీణమ దానము నేయవల యు, 

నో [ “పాము జా] కురుతే కాది "చేశే నాము కాలేషు గహ 

ధిము| మహఃడానాని గృహా కరా నృవిభ్థాన్యకవార్వయక్ | 

అపా[తభూతో దాతృభ్యో క లివ్ లే య్] స్య మూనవ: | 

నపామాశ్యాన కాసై శ్చ కరశ్నీన్ట కృమిభి నవా | 
కండూ త్యాచై వ కకక తకోగన్య (పశాంతర | 

మహి=వీ.౦ యమ దె దై_వ త్వాం దద్యా దిర్టవైనునారత త్ర | 

కామ్యం యద్దీయ శే దానం. తత్పమను సుఖావహామ్ | 

అనమగంతు వోషాయ భనతీహా వరతాచ | 
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జపే 'న్నారాయణ స్యాథ నామ్నాం నైవ నహనుకమ్ ఢి 

హిరణ్యం ర_క్షనాసాంసి పంచాశ ద్యిప్రభోజనమ్ | 

నహన్రకలశ స్నానం ప్రికుర్యా దో/గ శాంత యే ॥ 

తౌ, కుకక్నే[తౌది పుణ్య దేళ ముల గవాణాదీ పుణ్య కౌలములయం దు బోడళ 

మహాదానములు గాని ని షిద్ధవె తరణీ నోదానాదుల గాని జెందినను ఆవర్తు క దాన 

మును జెందినను నిపిద్గులగువారలవలన దానమును జెందినను ఆట్రి వారలకు గజ్జి జ్వ్వసము 

“కౌసము కుషీరోగమ కృమిరోగము దురదగలుగు, తన్ని వారణార్గ ంఖై ఆయానుచేవ 

తాక మహిషీదానమును తనవిభవానుసారముగ జేయవల యు, కామ్యకర్యనూ సం 

పూర్షముగ జేసిన సుఖముగలుగు.  సంవూర్ణము గాకుండిన దుఃఖికరం బగు ఓ దామేం గాక 

నిహాపరములయందుసు దోషేాతువగు, మజటియుసహ్ళ్ళన నాను జపమునుసువక్ష్మర క్ష 

వన దానములు 50 (బాహ్మణులకు సంకేర్చ ఇమునుసహాసకలళ స్నా నయ ను జేయిం 

చవలయు, డానివలన రోగము శమించు, 

శ్లో! [కర్శకాండే) విశునో నరకస్యాంక్యే జాయ తే శ్యానకాన 
వా౯్ |! ఘృతం తేన ప్రదాతప్యం నహ స పలనంఖ్యంయయా | 

తా, కొండెశాడు నరకాంతమునందు శ్యాసకానరోగియె జనించు. తన్ని 

వాగణార్గంబై 1000 పలముల "నెయ్యిని దానము జేయవలయు, 

అరుచి కర్పవిపాగను, 

నో శ్ర)ద్ధాహనో ధనీవ్యదా తా దానరతిరార్ర తామన గుణా 

తోయః | సోరుచిమా౯ా ళూలీవా జూయళతే తస్య పాయ 
శి త్రం కృఛమతిక్ళచ)మ్ చాందాయణం వ్యస్తంనుము, 

_న్తంవావ్యాధి తారత మ్యేనకుర్యాత్ | అకాశకాధంచనిత్వం 

పంచాశ ద్బాన్నాణభోజపం ప్యతిదిన మిఫ్రాన్న మేవ ఆర 
యత్ అ త్యావ్యశి కౌ జవఎహోవుం తథాతీర్లం న్నానం 

వాపి నమాచచేత్ | తీవ)వై రాగ్య సంయు_క'ః కుల 

దాహ ౯౩ భోజనమ్ | 

తౌ, భనవంతుడె యుండి శ్రద్ధాహీనముగ అదాతగ లేక చానముజకీన్ నను 

తామనదాసపరుడుగ నుండువానికి అరుచియేని శూలయేని గలుగు తన్నివారణా 

స్థం టెకృచ్చు ఆతీక్ర చ్భచాంగ్రాయణముల సంపూర్మముగ గాని "లీక నాంయాదోగ 
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తారఠిమ్యమునకో దగినటుల (పాయళ్న్ త్రోమును గాని జేయవలయు. మణియు సీ 

('పాయక్సీ త్రముజేయుట కళకు డై ధనిమడుగనుండువాడం (పతిదినము 70 (బావ్మా 

ణులకు పిండివంటకములతోడ ' భోజనంబిడవలయు,. ధనవిహీనుడుగ నుండువాడు 

జప పశోమతీర్ణ స్నానముల జేయవలయు, తీవచై రాగ్యయును భరించి (బావా ణు 

లకు విడిన రోగ విము కుం డగు 

క్ల! (చ్యోతిశ్ళా స్టే] అతిపరిభాతేకువణన్సహజయుతోమానవో 

భవతి! జీ చేమందాగ్ని విజితోదుక్సి త్త తకః పాపక ర్మాచ! దుళ్చికి 

త్స వష వస్థి తగురోః (పాగు_క్షజపహోేమ స్నానాదికం విద 

ధ్యాత్ | 
తా, జన్హకౌలయున సహాజస్థా నమనందు (కూరగవాములుండినను లేక గురు 

'సహజస్థానమునందు (కూర్యగహము లుండినను మందాన్ని పాపకర్మ శతువునిచే 

జయింప బడుట దుశ్చి త్తీగలవాడుగ. జనించు, దుశ్చికిళ్స ్యస్టైన స్థి వీిళస్సరు దోషనివార 

ణార్గ ౦జి పూర్వోక్త జపహోమౌది కియలం జేయవల యు, 

ఛర్తి 5 కర్ణవిపాకము., 

వా! యో(భాహ్మాణాయ శేశకీటకాక సార మేయాద్యుపవహాతమన్న 

జానన్నేవ (పమాడాత్స)యచ్చతి నచ్చర్ది మానన్యజన్లుని | 

తౌ (చవాహ్మణులకు వెంట్రుకలు ఫురుగులు కొకులు కపక్కలుఅనువాని 

వలన దుషంబెన యన్నమును ఊన్నత్తు'డె బుద్ది పూర్వకకుగ నొసంగౌడివానికి మతీ 
లు 2 వటి ధు | 

యొకజన్మమయున ఛర్జిరోగము జనించు, 

వా! విశ్వానఘాతకీ-ఛర్ది యుకోభవతి తదువశాంతయే | పంచాశ 

ద్చాాహ్మణ భోజనం కారయిత్ | అన్న దానంచ యథా 

న క్యాద్యయు క్ర కంచ కుర్యాత్. | తతణడపశాొంతి ర్భవ వతి | 

తౌ, విశ్వాసమఘాతము జేయ వానికి ఛర్చి రోగముజలించు తన్ని వార ణార్థం 2 

50 (బాొహ్మణులకు భోజనం విడనల యు, మటేయు త క్ష్యనుసణ్యకముగఖ్ళృతయి క క్ష 

ముగ అన్న దానమును జేయవల యు, 

న్లో ([జ్యోతిళ్ళా స్త] రిపు వుష్థానేయ దాస్యా కాంచం(ద్రళు (తతొ 

భివెత్ | ఛర్చి నూక వానుజ _న్చృష్లా యుకోవాస్యవలోకి సె 
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శీ ౧చం(చానలోకీతు షద్ధన్థానక్టి తోబుధః | శుక భాధోప 
Lp 

శాంత యేబుధన్యపూరోో కమేవనకలం జపాధీ౯విదధ్యాల్ 

తా, జవనకొలమున 6 వ యింటిలో చందళ్ళుకులుండిన లేక, వారల 

దృష్టి శ లికియయురడినను * వర్ద వోగంబేని తృ స్తైగనోగం బేని జనించు లేక బుధుడు 6 వ 

స్థానమునందు ండి వానికి మేందంద్రుననై దృష్టిగ లిగియు౦డిన ఛ్సి] పోగాం చేని లేక 

తృసష్ణాగోగం బేని గలుగు కకబుర్లదోష షనివార ణార్థం బై మూగ క్ష జపాధులనన్ని 

జని చేయవల యు, 
న్ చం | 4 క తృస్తూకర్ణు విపాకము, 

న్లో! “వధివాధ పరి శాంతం (్రాహ్నణం గా మథధావీవా | 

నపాయయ్యయె జలం యసు సనతృృస్లూ మూర్చితో ఛేజ్ | 
జ — “లగి 

QAP (కావ్మాణడుశాని ఆవుగాని మార్ల మునందు బడలిక చే దప్పివలన 

5 డింపంబడియుండ ఉదకము నొసంగకుండువాని కి తృస్ట్య మూర్చృజనిం చు, 

న్న పానీయం సాయం భక్తా నర రాఘృతనంయుతమ్ i 

ఇదవా వశ్యతో "దేయం మూర్చా తృషస్టోవశాంతేయే I 

తా, ఉదకము పాలు పంచదార లేక ఫఘృతము ఆగునాని (బాహ్మణులకో 

ముఖ్యముగ నొసంగీన (తానును భుజించిన) మూవ్చ త్భృప్ష హరించు, 

దాహారాేగ కర్భవి పాకము, 

ం గ + డా వా॥! య;స్రున రగ్నా స్టావతితంకవి లానామగ్ర హూ గృస్లోతి | తత్త 

గ్రా జర మూలన ర్యా గ దాగా వి వీతనయనశ్చ భవతి 1 బలించ 

నిశిచతుష్ప శె పిష్టలాజావిణ్యాక రుధిర తిలాశ్య గన్గపు మై 

రో దద్యాత్ ॥ 

34 
జ్ర 1 Mm జ ఈం కిలా ఏషాం గప గూ గచ జలించేనూం క లాఖ్య మ (గహ | 

ఆతురన్య సుఖం సిద్ధిం (పయచ్చత్వం ముహాబల | 

శౌ, అగ్నియంచు నుమివేయువానికి కపిల నామకమన్నుగవాముసో! కీడించు 

టచే తకృణమున జ్వరము శూల సర్వాంగ దాహ యు చే క్రయఘలయంగు పనపువర్మము 

అఆనుప|డవంబులునగ లును, తన్ని వా రణార్భంే 4 (సో వలమధ్య విండి*చషేలాలు గానుగ 
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పిండి రక్తము నువ్వులు పె న్నేరుగడ్డ పువ్వులు అనువాని యు క్తముగ “గృక్తావ్వచ 
బలిం చేమం” అనుమం[తముతో బలినివ్వ వల యు, 

శ్లో! (జ్యోలీళ్ళా స్తే) తనాభవతిభాపు(తౌరంభే) భవతిభాన్క_ర | 
జన్ఫ కాలే యదా యస్య సదాహజ్వర వా న్భృవేత్త్ || 

తా జన్మలగ్నయున అం గారకుడు అస్ట్రకుస్తా నయున సూర్యుడు౦డీన చాషా 

ఉన్నాడరోగ కర్ణవిసాకము. 

న్లో! మోహయిత్యా పరాన్యస్తు భుం.క్తీ వస్తు విగర్హితమ్ | 
సోన్భాదవాతయు కృస్సా్యా తృ చ్చ)ంచాం దాయణంతథా | 

“un 5 Da ఆఫ 3 || ఇ కుర్యా త్చారన్వతంనామ జుుది స స్ట ణకక్సణమ్ || 

తౌ, 2 న మనుజునికి మోహము గలుగంచేసీ నింద్య మెన వస్తువుచు భత్నణ 
జేయిం చినవానికి ఫు న్మాడయ వాతపీడగలు నస, తన్ని వార ఇార్టం.చ బాం దాయణ 

క చృ్వపాయళ్ళి క్త త్తీమునుగాని సరన్వతీ నామ జపము-గాని జేయంటరయే గాక (బాహ్మణ 

'సఆతేర్స ఆఅమును జేయవల యము, 

అపన్మార క ర్శవిపాకము, 
౮ 

నో గాకా స్వామినివ ర్రేయ;ః (పతికు+లం నమాచరేత్ | 
hat) —0 

జ నం + - గ 
సోపస్మా3 a] వే త్ర కుర్యా చ్వాం(చాయణం నర; ॥ 

తా, గుగువులేకసా(మి వీరలవన్దనుండి (పతీకాలముగనడచు వానికి అహస్మాగ 

సోగ ముగలుగస, తన్ని వార ణాగ ౧7ే చాం|దాయణ (_సాయశ్ళి తఘుల చజచేయవలయా, 
థి = ఆం 

అ - wo రా అరగ జైషే q న్లో (వాహ్మణ శ్య్వానరోగ్భేన హ్యవస్మారీ భవేన్నరః | 

వశే గన స్య (వతీశారం డానహోేమ ,కియావిధిమ్ ॥ 

ఆతా, (వాహ్మఃసునియొక్క_ శాషాసయును బంధించిన వానికి అపస్మాగము 

గలుగు. గాని నివారణాగ్గంబై దానహోమ। కియాదుల జేయవలయు, 

శ్లో! (జ్యోతిశ్ళా స్తే సే) 1 వనిఘభానుత నిననాఖ్యవిధనస్థాయన్య జశ్ళ 

కాత స గః | నాసనావ్యాథివథాడే సః వీణ "0 చాపన్మారనంభ 

వాకా తిన స్య || 
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తౌ, పన్మ కొ కొాలమున శని అంగారకుడు సూర్యుడు అష్ట్రమస్థా నము నందుండేన 

పలువీధము లైన రోగరములుగాని అప రము గాని గలుగ తన్ని బారణార్థంనై 

గ హతృే్త [ముగ పూరో్వో క్ష జపొది సరో్వోపచారముల ౦ చేయవల యు, 

వాతే వ్యాథి కర్భవివాకము. 

న్లో! చేవానాం (బావ్మాశానాంవా ధనాపహరణాత్తేథా | 

స్వామి దోహ ద్యాతరోన్ భవే _తస్యాపి నిష్కృతిః | 

తౌ దేవ (బావ్మాణులయొక్క ధనము నపహరించుటవలనగాని . స్వామి 

(దో హాము వలనగాని వాతవోగముజనిం-చు, కావున దానికి పరిహారము జేయవల యు, 

వాతరోగహర విధి, 

న్లో గురు (పత్యర్థి తాంయాతో వాతరోన్ ఇ "వే న్నరః | 

నావుమం! శే కుర్వీత జపం హోమంచ శాంతయే 1 

తౌ, గురువును 'చ్వేషేంచువానికి వాతరోగము గలుగు, తన్ని వార ణార్భం వై 

వ్రుత్తనో తర జేప్పంబడు అచ్యుత అనంత గోవిందాడినాము మంతేములతో జపం 

పోళోవమముల చేయవలయు, ” 

ధను ర్వాతషార విధి, 

తో అనిచ్చంత్యెమ కొ”ంయ స్తుహ్ఫ్యుపభుం కే పర న్ర్రీయమ్ | బలా 

దా(క్రవ్యు సనర స్పర్యనంధిషు వేద్దనాన్ | తీ వామా స్నో త్వ 

రుచిమూ౯ ధను ర్యాతేయుతో భవేత్ |జ్యరీ తదుప శాంత్యర్థం 
వ ఇర “ష్స్. . చె వ 

వాం! దాయణ ముథాపరమ్ |: సూర్యనామజపంవైవ శ కా 

(బహూ ణకతర్పణమ్ | నామ! తేయం జ పేన్నరిీరీగళా: త్య 

మాళ్ళనః నహ(ననామక్షంచాపి స్తో|తం నమ్యు గ్విధావత:ః। 

అచ్యు కా నంతగోవిం బే త్యేశన్నామ్యశ్రయంద్విజః | అయుత 

(త్రితయావృత్యా జపే (దోగన్య శొంతయ్ | 

తౌ, ఇచ్చయించని అక,తయోనిగల పర కీతో బల త్క్కారముగ సంగమము 

జేయువానిక్ సర్వసంధులయంగు తీవ వేదన అరుచి ధనురా(తముజ౦రయు ముదలగు 
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చేగమయులం గలుగు, తన్ని వారణార్హంై మహిషీదాన కృచ్చు) ఆతికచ్చి) చాంచా 
థ్ జా లా జి 

పణ (పాయిశ్చి త్త్ముల ను సూర్య నామజపమును శ్క్త న్ట్నుగుణ్యముగ. వాహ్మాణసం 

ర్పణమును నామమం|తేజపమును సహస్ర నామజపయును విధాన వూర కము? 

'యుటయీ గాక అచ్యుత అనంత గోవింద అను 3 నామమంత ముల 80,000 మార్లు 

పము జేయవల యు, 

పతవాతహర విధి, 

న్లో! నభాయాం పక్షపాతీచ జూయతే పతఘాతవా౯ | 

నిహుత్రయ మితం హేమ నదద్వాచ్చ ద్యిజాతయే | 

(శాద్ధంచ నై నై ప్రవం కుర్యా ) చార్మునో హిత విచ్చయా | 

న_ప్రథాన్యాని 'డచ్యాచ్చ గ గోదానం త తకార యేత్ | 

తా. నభయందు పక్షపాతము జేయువానికి పశాఘాతవాతముగలును, తన్ని 

కారకారంచె శి నిష్కు_యులయెతు బంగారును (చాహ్మూణునిక్ దానము జేసీ వెదవ 
థి షష — 0 a ౯3 

శాద్ధమును నప్తధాన్యదానమును గోదానమును జేయవలయు, 

ర కవాతపహార విధి, 
టి 

wel లో ఒత్త ఓ నా ॥ న్లో! ర_కృవస్రు) (పవాళానాం హోరీ స్యా (ద _క్తవాతవా౯ | 

సనస్త్రాం మహీపీం దద్యా త్పళ్భ రాగ సమన్వితామ్ ! 

తౌ, ఎెట్జనివ్యస్త్రయుల ను పగడములగు వొంగిలించువానికి ర కృ వాతముగలుగు 

కన్ని వార అకారం పద్మరాగ ములతోడ వ స్త్రయు' 'కముగ 'మహీకీ దానమును జేయ 
యా ఈ... = 

వలయు, 

శ్లో! నవన్గా గమనే వాత రక్తవా౯ ౯ జాయేనరః! నవశ్షాగమచే 
| వాక పి తృవానపి బాయతే | లత్మి వారాయణం రూపం సువ 

లోన ప్రకల్బయేత్ | పలేన వాళే కక తద నైవాధవా ఫ్రునః£। 

లక్ష్మీనారాయణంరూపం సర్వదా సర్వశామికమ్ || 

తౌ. సవ ర్ల శ్రీగో సంగమముజేయువానికి వాకర_క్షరోగంచేనిలేక వాతపి త్త 

రోగం బేనిగలుగ, తన్నివార అార్థం బై 4 లీక 2 లేక రూపాయయొత్తు బం-గారుథో 
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లట్మే నారాయణ (పతిమనుజేయవల యు, మణియు యీల త్రీ నారి 

యణ (ప్రతిమను సర్వకాలములయందును సర్వ కామవిషయముల యందును దానము 

జేయం నగు, 

వాతపి _త్రహర విధి, 

న్లో॥ లశునం గ (జనం తాలఫలం వాశళ్నాలి యోద్విజః | 

నవాత పితృరోగీచ భవే చ్వాం[చాయణం చేత్ | 

తె, వుల్లుల్లి గంజూయి లేక తౌటిసలము వీనిని భక్షణయు నీయు యెహాను 

“నికి వాతపితరోగమయులు గలు, తన్ని వార ణా; 6ంబ జాబ శకొయణ (పొయళ్ళి శే 
ఇ వాటి థి 6 ww ఎదీ 

ముల జేయవలయు, 

(జ్యోకిశ్ళా స్టే), అ అతిమారుతరోగారోప ర స్యహరీవిలోలమతి 

చేష్టః ! కర్క_టనం శుభ నాన్వవు(తదృ్చ శేస్ర్రమా౯ వీఘునః | 

తా, జననకాలమున కర్మా_టకౌశియందు సూర్యుడుండిన శని వీకణమును 

లిగియుండీన కొం పతనము వాతకోగము చోరవృశఫ్తి చంచల చి త్తము గలుగు, 

నో వాతపితో ద్భ వా వీడా పీన జె రు గవిగహః | 
మానో వా 

“* విేశ గమనంవావి సౌరిమభ్యే యదా శిఖీ | 

తా, జననకెలనున శనిమధయు శంకు శేతుసంబంధము గలిగియుండిన వాక 

క తవోగము గలుగు, మణియు హీనబాతివలన భయంకర మెన కలహం బేని పర 
వాజ్ _ a 

దేశ గమనం బేని గలుగు, 

ఆనువెత కర్గువిపాక ము, 

వా! హుతా తాన్నిని ర్యాతక్ హ్యమవ్గాతవా నితివచనాత్ | 

తవు క్షవోవశాంతరు య్ అయాతీసంఖ్యాకోగాయ (్రీజపః 1 

తా, హోమాగ్ని నార్చిన వానిక్ ఆమవాళ్ళము జనించు. తన్నివార ణార్థ 0౬ 

10,000 మార్లు గాధ తీజపమును జేయవలయు, 

శ చ9 7] జ గ్ x జ Ind వా! [జ్యోతిశ్ళా స్తే] అష్టమోగురురామన్య కస్తాచేతివచ నాత్ | 

అవమనసా సపితగురుజన జామవాతరాొ న పళాంత లీ క తల్చీ/ 
బు ఖి ల 
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తయేపూర్యో కృమేవజపపగేమపూజాదానాదికంకుర్యాత్ 

తేనోపళామ్యుతి I 

శా, జననకెలమున ఆస్ట్రమస్థానమునందు బృహస్పతియుండునాని కి ఆమవా 

తయుగలుగుతేన్ని వార ణార్భంబై పూకో క్షజపహోమవూజా దా నాదుల జేయవల యు, 

అజీర్థళూల కర్ణవి పాకము, 

లో శూ దసై రివతుభుక్తాన్న మవతన్య ద్విజన్యచ | 

శూలవ్యాధి, ర్భవే న్నిళ్య మజీర్లా చ్చాతివీడితః | 

లౌ, (బ్రాహ్మణుడు శూ|చాన్నము గాని లేక దుర్భ తీగ (డాహ్మణాన్న 

మునుగాని భుజించిన నెల్ల పుడుకూల అజీర్ణము గలుగు, 

పీ పఫహాూచూ ల, 
C౧ 

న్లో! విశ్వనవివడాతాచ ప్లీహావాలా జాయ తేనరః | 
వా. 

తౌ, తనయందువిశ్వా సముగ నుండువానికి విషం బిడుటవలన ప్లీ హాశూలగలుగు, 

జరర యాల, 

శ్లో॥ శుతాధ్యయన నంపన్నం యాచికా రమ కించనమ్ | 
(బాహ్భణం దాంతి మాహూయ డానార్గంన దదాతో యః | 

న భవేజ్జరరీ శరాలీ తథాధ్యా నచ కర్ఫిచిత్ ॥ 

తా, వేదాధ్యయనము సేయువాడు (శీ తియుడు యాచకుడు డరిద్రుడు 

కవుదవమూది సాధనయుక్తుడునగు .ఛావ్మాణునివిలపిం చి దానము జేయకుండినవానికి 

వుదరకూల కడు పుబ్బరము గలుగు, 

శమన ము. 

న్లో! కృచ్శాాతి కృచ్చి చాం[డ్రాణి సకుర్వా (ద్రోగయు క్షయే ॥ 
తా, జరరకగూలగల వాడు కచ్చ) అఆలికృచ్చ్ర బాం( చాయ (సొయశ్సి త్త 

ముల జేసీన యాది నివ ర్తించు.: 

అరుచి శూల, 

Gn గ్రద్ధాహీనో ధనవా౯ దా నేప్వరతి సావన దానీ వాయస్పో 

రుచిమా౯ా కూలీ జయే శూ జె వహవిసార | 
య్లా/ ఎవి 
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తా, థనవంతుడుగానుండువాడు గ్రోద్ధాహీనముగ గాని లేక తామసముగ గా! 

దానము జేసీన అరుచి శూల గలుగు, 

నమన ము, 

క్ల] చాంద్రాయణం చాతికృచ్చం పాజాపత్య మభథాపరమ్ | 

హోమా ద్య పిచకుర్తీత వ్యాధా దే రను రూపతః | 

తా. ఆరుచి ఘూలగలవాడు చాందా3యణ అతిక్సచ సే (పాజాపత్య (పా 

యళశ్సి త్రీ తములగాని గోగ ఇ తారత మ్యానుగుణ్యా యుగ పకోమోాదుల గాని జేయవల యు, 

శ్లో! సామా ద్భ్గంకి గవాదీని యః పునర్ణన నాంశేశే | 
శిరోరోగ్ క్రతరోగీ శూలీ చారు చిమా* నృ వేత్" | 

తా. ఆవునుగాని "లేక Ch కక పంల మొంసలగుజారినిగాని జ వ్యాంతరము న 

స్వయముగు జలపినవానిక్ మ_స్తకళూల లేక ఆరు చిగలు గప, 

నమన ము, 

న్లో వత న్నివృ త్త తయ్ వర్గం ద్వివర్హ ౦వా (త్రైివర్ష కమ్ | 

చ చేద దృ తే వతం షం "తే గోపీంరణా శ్యాదికం దిశేల్ | 

తా, వూగ(ో్టోక్షమెన నోహా త్యాదిదోషములు నివర్తించుటకై 1 సంవత్సరం 

చేని లేక 2 సంవత్సరంబు లేని ఘృత వతేయును జేసి అంత్యమున బ్రాహ్మణుని కిఅవున 

సువర్ణమయును దానము జేయవల యు, 

కటికూల కర్చువిసాకము, 

శ్లో గోగామోా కటిళూలిస్వా _త్తన్య చాండా/యణం తథా | 

కృర్ళుం చై చే వాతి కచ్చ)ంచ జనం సౌరంచనిర్లి "సేత్ | 

తౌ. నోగ్గమనముడేయువా ౧కి కళ్శూల గలుగు, తన్నివా వార ణాగ్భంబే ణా 

క్రరాయణ కృశ్చాతి కృద్భ్భ్యయులనుగ' ఎ పొౌరజణపమునుగాని కేయవల యు, 

కర్ణ చూ ల, 

న్లో! మైథునం శృణయా ప్పితో9: కర్లశూలీ భశేత్తు సః! 

స్యా చె టెవ బధిరః కించి త్క_పాలే స హ్యాశ బ్రవాళ || 
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తా, మౌ తాపితృమైధునము నాకర్షించువానిళ కర్లశూల గాని 'వెవిటిత నము 

గాని లేక కపాలమున అనవ్యా మైన శబ్బయ గాని గలుగు, 

ననున ము, 

న్లో నిష్క_వింశతికం దద్యా (ద్వా హృణాయకుటుంబి నే ( 

విష్ణ పకాశ కాకామంకా౯్ జపే (దోగోవపశాంత యే ॥ 

కర్ణ కూల శమించుట కె ప్రంకుంనియెప (బాహ్మణునికి 20 నిష్కు_యుల దత్తు 

సువర్ణ దానము గాని లేక విమ్ణు చేవ తా మం|తేజపమును గాని జేయవల యు, 

హూ సళూ ల, స్త. 

న్లో పూర్వజన్థుని నా_స్తిక్యా తృంధ్యాది రహితోద్విజః | 

హస్తకూలి సంభవతి నిష్క_ద్యాదశకం డిశేత్ | 

తౌ, జన్మాంతరమున నానీకుడై సంధ్యాదికర్శల జే మకుండిన (అౌవ్మాణు 

నికి హూస్రభూలగలుగు, తన్ని వార ణార్భంటై 12 నిష్కములయొత్తు బంగారమును 

'డానము జచేయవలయిుం, 

శమన ము, 

ఇ ఆక = 9 శ శ్లో భోజయీ ద్చాాహృణా౯ శక్యా జే తరం హిరణ్యదః ॥ 

హా_స్తకూలగలవాడు శ క్ష్య్యనుగుణ్యముగ (బాహ్మాణులకు భోజనం బిడి సువర్ష 

మును దొనముజేసి హేరజపమును జేయవలయు, 

నయనళూల్ల, 

శో॥ నగ్నాం పర న్ర్రీయం దృష్ట్వా సూర్యం నా_న్తమ శకూదయేి। మ 

చేతశూలీ భవే త్ఫోపి నేవీతుం తమతే దిశః ॥ 

తాం నిర్వాణముగ నురిడున పుడు పర న్ర్ర్రీని చూ చెడువానికిగాని శేక ఉద 

యా_స్తవయకాలముల నూర్యావలోకము శేసెడివా నికిగాని చన్మేతయనందు శూల 

దోగముగలుగు దానివలన దికుుు_ల జూచుట కళ క్యంబగు, 

నమన ము, 

శీ వరో మేనోహి మంతేణ జపస్సా్య దష్ట్రచాయులతమ్ | 

వయస్ప్సుపర్హా ఇతిచ మంతైై+స్పించేచ్చ వారికా ॥ 
35 
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తా చేతకూలగోన కంర మేడేపిలి అను మం[తమును 10008 మా! 
జవీంచుటదక్ గాక ““వయన్సుపర్షా” ఆను మం తముణో ఆఫిషేకమయు సంగా జేం 

వలయు, 

షసూలక్ కర్గ విపాకము 

న్లో న్రూలీ పరోపతాచేన జాయ సే వప్రుణూ తనుః 

జ జన జం వ న చ న ! సో ఎదానం (కకుర్వీత తథా రుద్రం జ ద్బుదః || 

తా, పరునికదుఃంఖరుగలుగ జేసడువానిక మూల షగోగముజనిం ఛి శే రీకయుక్ఫక్ 

చు, తన్ని వార ణార్భ్గంజై అన్న చానము గాని "లేక ర్న వజపఫమును గాని జేయవల య 

ఆనాహా ఉదావ ర్తకర్ణవిపాకము. 

వా! డేదద్విజతె గ్ర తటాక నల్ఫీకకూ పాదీనాంయోశేదనం కరోతి 
తం వాయసోనాను[ గ హో గృష్తోతి ! తల్లక్షణ మాధ్మానో 
జానర్తీ జ్య రారుచిమూ౯ా వాదదాహీచ జాయే | 

తా, జేవ్మ బాహ్మణుల భూమివనపపారిం చిన వానిక్ని చెరువులు పుట్టలు a 

వులు వెందలగ వాని నశింపం జేసిన వాని?ని వాయసమను (గహాముసో త, చానివల 

కడుపుబ్బరము ఉడావ'ర్తము జగము అరుచి అగ కౌలియంగుమంట ఆనునవిగలుగ 

న్లో (వవ సే] యం భ్యపావ్మగహ యోశ్చం[ బే మద నేసి శే 

ర్క చేజంతో | శ్వానమ్ యవి ద్రధిగుల్లక్తీ వళ+దిపీడిత స్సనరః | 

శౌ ఆననకెలమునందు పాప పగి హమధ్యమున చంచుడుండి స్పప్తమస్థా 

మున శనియుండిన కాంసము వి|దధి గుల్మము ప్లీహము మొదలగు గోగములు గలుగ 

గుల్మనోగ క3ాపిపాక్ ము. 

న్లో! గురు (పత్యర్థి తాంయాతో గుల్సవాకా జాయ ఖేనర: | 
BD ౮ 

ఆచ చే కన్ని వృత్యర్థం మూనమేకం పయో!'వతమ్ | 
బాయిల ర 4 

తా, సరుతిరస్కారకౌర్యయు. కేయుశానిక్ గుల్టువోగము. జనించు. అ 
నివారించుటకై 1 చూసము సమో) వత నము చేయవల యు, 

హన) కర ్రవిపాకము, 

హే జ క్యా వీశ్రీతం భో కా జాయతే కృమిలోదరః | షా 
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గోమూత ) మావ కాహోర స్ప ప్తరాతే)ణ శుద్ద ధ్గ కి | 
prt =) 

తౌ, ర జసక్టిల గానుండు శ్ర యవలోకనముజేనీన యన్న మును భుజంచుట 

వలన ఉదకమున [కీములుజనించు, అగినివ ర్తి ంచుటకా 7 దినములు గోమ్మూతమును 

యవధా న్యమును భుజింపవలయు, 

న్లో అభ భా భతుణేనై న జాయం వే కృమయో హృది | 

అథవా తద్దిశుద్ధ్యర్థ ముపోవ్యుం భీష్టపంచకమ్ | 

తా, అభక్యుపదార్గ యులను భుజించుటవలన ఉవకమున (కిములు జనించు, 

తన్ని వార ణా ంచె భీప్ణపంచక మపకాసమయును కేయవల యు, 

న్ నో గచేచ నిహతేవా శే కృమికుశీ స్తు జాయే ॥ 

తా, ఏనుగును లేక గుజ్ఞమును జంపినవానకీ ఉదరమున (శనులు జనించు, 

న్లో! మృశతేభ_ర్రరి యా నారీ నీలీవన్ర్రం పిధారయ్ేత్ | 
సామృ తా నరకంయాలి కృమికుకీ _స్ర నతః పరమ్ | 

తా, నిమిటి మరకానంతరమున సీలివ్య స్త్ర మును ధరించిన శ్రీ తై) మరణానం 

తరము నరకము ననుభవించి & వ జన్మమున కడుపులో (క్రిమిపీడ డగలవై జనించు, 

న్లో (జ్యోతిళ్ళా డే] పాటిత హృాదయోహిబు శేనిర్యాహానభాంధ 

వా డ్రినతిసౌఖ్యమ్ | బాల్య వ్యాధిత దేహోనఖరో మధగో 

ఛే తెరిః || 

Cn జవనికొలము నందు 4 వయింటిలో శోని (గహంబుండిన తొమ్ము నొపీ 

బంధుపీడి ఛార్యా సౌఖ్యుయ చాల్యమునందువ్యా ధి నకి శేశధారణయుగలవానై యుండు 

నూత )కృ చ్చ) కర్గవిపాకము, 

న్లో॥ గురుజాయాభి గమనా న్యూకిక్పచ్చః వ విజాయతే | 

లేనావీ నివ ఏంటి తః కార్యా ఇాన్ర్రదృసే సన న ర నా | 

పకుయోనాచ గమనా న్మూకిశ్సచ్చ్రం ప)జాయ కే 

తిలపాత/ త)యాచైన సదడ్యా డాత్మినుద్ధయే. || 
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తా, గురుభెర్య 'సంగసుము జేనీనవానిక్ మూ తక్చచ్చ్రయ జనించు, తన్ని 

వారణాగం జె “త్రునున జెప్పంబడియుండు. పకొరము శాంటీ'దేయవల యు, సు 

చముదువము చేయువానికి మూ;తకఃచగియ జనించు. కొవన నాకృకుద ఇర మెధువము 0 j త్రకృచ్చ జని౦ వ్రు నాత్మ కుద్ధ్య్యర్థము కీ 

తిలపా[తలదానము బయవల యు, 

వ్ ఇ శస్త్ర || a ఆలె న్లో (చ్ $9 శా స్తే) జన్మ కాలె యచాయన్యస్థు రేభవతిభాన్నరః। 

రాహుయు క్రః|పకోరు తే మూ(తకృచ్చా/దికాం రుజమ్ | 
— 5 a} 

తా, జన్మ కెొలయుల స్రమస్థానమునందు చనిరాహువులు గఅలనానిక మూకీ 

కృచ్చాాడి పోగములు జనించు, 

అక్టరీ కర్భవిపాకము, 

బా పర స్రీ గామి హ్యప జీ భవ త్యశ్ళరీవాకా || 

క్ గమనము సేయువానికిణిపసా తా పర్య 
ముణగాని జనించు, 

రముగాని అశ్యరీయా త్రకృచ్చ) 
(ర 

శమన ము, 

వా! స్వర్ష దానం కార్యం తస్య నర్వగోగ డానస్వే క తాల్ | 

తా, కావున వాని నివార ణార్థమె నర దానమును జేయవల యు, 

వా! (జ్యోకిళ్ళా స్తే] ళూల్యపమేహాపీడిత మశ్ళర్యుపహతేమాన 

నంచాపిజనయతిరవిణాదృష్లో జీవ (గ హేచం(ద్రజఃపురుషమ్ ! 
గురు గహవ_ర్తమానరవిదృష్ట బుధజగి తాశ్శరీరోగ (ప్రతీకార 

పూర్ణకంబుధ ప్రీతయే పూర్యోక్ష మేవ జవాదికంకుర్యాత్ ! 

తౌ, జననకెలమునందు గురువ్రుతోడ అుధుడుండె నాత్యవిచే_ అాడండ 

చుండిన కూల (పమేవాము అళ్మరీరోగముగలుగు, కౌవున వాని శమశార్భ్రాష్షో 

బుధ్మగహ |ఫీత్యర్ల యు పూర్వో క్షజపాదుల చేయవఅ యు, 

ప మేహ కర్నవి పాకము, 

న్లో ఇవాండాలీగమనా త్స ప్ర మేహావ్యాధిమూ నృ వేల్ | 

శు త్పిపాసోతుర శవ జాయే తేన్య నిన్ముతిః | 

చాం(చదాయణత్రేయం కుర్యా న్యవమధ్యం తథా పదే! 

వ న జ్ ణా నవభూహపాతః। | 
చహాం మా త్పర్పిష్నాచె ఆ క జు సంత" స్ప లాటిక్టీ 
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వాక్యమ్! ఇద మాపః ప్రవహా లేతి | 

తౌ, చండాల శ్రీృగ మనము జేయువానికి సర్వ మేహ రోగములు గాని ఆక 

లిదప్పి అను గోగములు గాని జనించు. కావున నారి శమనార్దం బె తీ యవసుధ్య 

గాం దొాయణ (పొయక్సి త్రేయల జేసీ రెండవదినమున ““ఇదమాపః 8(పవహత” ఆను 

మంత్రజపమును మణియు సీమంత్రేము3 కోక చే సహ సాజ్యహాేనుమల జేయవల యు, 

శూల మేసా కర్భవిపాక ము, 

శ్లొ॥ తిర్య గ్రామా నళూలేన |ప్రమేహేన యులో భవేత్ | 

కుర్యా త్చాంతపనాదీని పా/యశ్చి త్తం యధథధావిథి | 

తా, ఆవు కొనుము మొదలగు జంతువులను మెధునముజేనీన వానికి శూల 

మేహాము జనించు, తన్ని వార ణార్భంటై అమ'ఖా లిధ్రిగ సాంతపనాది (పొయశ్చిలత్త 

ముల జేయవల యు, - 

వాతమేహ కర్ణవిపాకము, 

శ్లో! పర్వన్యవాయీ మనుజః కన్యాగామో తేశ్రై వచ | 

వాతప్రమేహయుక్రస్స్యా త్కు_ర్వా చ్చాంద్రాయణ్మతయమ్! 

తౌ, అమావాస్య పౌర్లమ మొదలగు పర్వతీధులయందు ్రసంగమము గాని 

లేక క నాళ్యసంగమము గాని జేయు వానికి వాత మేపహాము జనించు, తన్ని వారణార్థ మె 

ప్ చాం|దాయణ (పాయశ్చి ల్తేముల 'దేయవల యు, 

మధుమేహా కర్త విపాకము, 

న్లో! మధుమేహీ నూతృగామా సతతం జాయతే నరః | 

పితృ భా ర్యాఖ గామోచ జలనేహీ నరాధమః |! 

యమో గచ్చే ద్భగినీం నిత్య బుకుమేహీ భ వే న్నరః | 

(పాయక్సి డే (క్ర నూ దత" పడ్వన్షా" ఇ్యథపంచ చ | 

(త్యబ్దమి త్యాచ చే త్సమ్య కృతో రోగా (త్సముచ్య శే 

తా. మాతృగమనము జేసిన వానికి మధు మేహమును చవతీతల్లి గమనవ 

వానికి జల మేహయును సహోదరీగనునము చే+నవానికి యక్ష మేవామునూ 
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వాని నినార ఇార్గ మై జెప్పంబడిన (ప్రాయళ్ళి త్తములను క్రమముగ 658 సంవత్సర 

ములు జేయవలయు, 

ఆదర కర్చవివాక ము. 

న్లో॥ యో(బ్రహ్మృవిస్ణురు దాణాం మభ్యే మైకం విభాపయీత్ | 

సాభయే దుదర వ్యాధి యుకో భవతి మానవః | 

తా, ఎవడు _బహ్మ విమ రుదులలో నెకని నేని యధికముగ భావించి 

సాధిం వెడినో అట్టివానికి వుదర రోగయుగలుగు, 

ళ్ 

శమన ము, 

న్లో॥ కుర్యా తృ చ్చ) చాతికృ చ్చు/) ఛాంద శోయణ ముథాపరం।! 
Eg 

నహ నక లశ ౫ స్నాన మిోశ్వర న్యతు కారయేత్ ॥ 

శా, ఉదకరోగ నివార ర ణార్ధం బై కచ్చు అతికృచ్చు) చార దాయ కొది 

(పొయశ్సి త్తములను ర్యదునికి 1000 "కలశములనో నభిషేకమును జేయవలయు, 

జలోదర కే 'ర్భవివాక ము. 

నో రాజ్ఞావాతే ని సియు కిన నియుకోో ధర్శవిశ్చయే | 

ఫుగోహితఃపాడ్వి వాక స్పచివో. వాన్యథా చేత్ | 
క యే. 

ద్ర గోతి తన న్య నె , నవ్య్యము_నిష్క్బృతిమ్ | 

శా భర్మనిర్ణయమునవై నియమింపబడిన రాజుగాని ' లేక రెజాచే నియ 

మింపబడిన పుగోహితుడు గాని వ్యాయాధిపలి గాని మం తీగాని న్యాయవిరుద్ధముగ 

జరిగించిన జలోదరము గలుగు, జానిశి' శాంలిని వచిం చెద, 

శమన ము, ్ా 
లా 

ఎ 

న 

రి యసా నర్తయే న్నాస (త్రిశయం (వత ముత్తమమ్ 1 

(ననలశ స్నానం మహా దేవస్య వైవహి! 

జరో.చ్చ శతం విప్రా న్ముచ్య తే కిల్బిషా తతః | 

శో 

ర 

ర్త 
తా, జలోదర శమ నార్భ ౧ శ మాసములు పయోవరమును మహో దేవునకు 

సహక కలశ స్నానమును శేయోంచి 100 వావ్మాణులకు భోజనంచిడవల యు, 
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ఉదర కర్చృవిపాకము,. 

న్లో గర్భపాతనజూ రోగా యక్కత్తీహజలోదరాః | 

'తేపాం పృశమనార్థాయ (ప్రాతుశ్సి_క్ల మిదం స్ట్ఫుతమ్ J 

శా, గర్భపాతము గలుగ జేయుట సే యకృత్హైహ జలోదరములు జనించు, 

ఫానిశవమనాన్ల మె | పాయళశ్ళి తనమును వచిం చెద. 

శమన ము, 

లో! వచేషు దద్యా దపా)య జలభేనుం విధానతః | 

సువర గ రాష్ట తాః(మాణాం పల త్రేయ సమన్ట్భతామ్ || 

తా, _పెజెప్ప బడిన రోగళమ నార్థం లై (ాహ్మాణులకు విధ్యు క్ష కముగ లి పల 

ములయొత్తు బంగారు నేని చండి నేని తామ్రము చేని జలెభేనువునోడ దానము సేయ 

వలయము, 

రీ హోదర కర్శువిపాకము! 
3 

శో భ్ త కాధ్యాపకోయ స్తు సు కన్యాదూ-ష ణతిల్చరః | 

పీ ప హావాల్సంభ నే డిపో జే చి)రూ కృ క మేవహీ | 

శా. వేతనముదినసికొని యభ్యయనయు జే పె ప్పె డువాడును క న్యాదూవణము కే 

సెడివాడును పీ పె సాదోగపీడితుండగు శే తచ్చమ నార్టం బై ౦బె (శ్రీనూ క్ర కజపమునుజేయవల యము 

శమ నము, 

నో అయుతత)యనంభఖ్యాకం సీ కీ హోదరపిము కృయే | 

పృతృ్భ కాచంచ భవేన్దోను నృరుణా నర్పిబూ పృథక్. | 

తా, పీ హహరోదరముగల వాడు 80000 దూర్తుకినూ క్ష జపమును జేయవల యా, 

నుజీయు (పతిరుక్కు_చేత అన్నా జ్యముల (పత్యేక (కల్యేక యగ పశోమము జేయ 

వలయు, | 

కోఫ కర్శవిపాకము, 

న్లో! అజా) వూగే నదితీశే ఛాయామయాం ఫులినే నరః | 

మూత్రం పురీషం వల్ఫీకే య (త్పముంచే జ్ఞలేపివా ! 
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శ్వ్యయథువ్యాథి నూప్నోతీ తవ మావా నచాశివః | 

ఇం[ద్రంనఇతి మం[తంహి జపే దహ్షాత్త తరాయుతమ్ | 

ఆపొహిష్పే. తి హోమ స్యా చ్చరుణా సర్పిషాయుతమ్ | _ 

తౌ పర్వతము మౌర్షము నదితీగము నీడ యిసుక; గిన్నె పులీ జలము ఆను 

వానియందు మాత్రమును గాని మలమును గాని విషర్ణనము శేయువానికి శోఫగోగము 

గలుగునని మహాదేవుడు వచించె, తద్దోప ఇమ నార్థ ౦ బై “ఇం [దంవఇతి”” అను మం 

(తముతో 10008 అష్టోత్సరజపమును “ఆపో సి? ? అనుమం(త్రమునో అశ్నాజ్య 

హూఫోమమయులను 'జేయవల యు, 

శోఫహర (ప్రతిమాదానము, 

క్లో॥ కోఫ పంచకర _ప్రీక్షై దశాన్య కృరచావధృణ్ 
దానం ఛురికాం ఘు 'టబా3 కులిగంచ కత నథా | 

తా, శోఫ్రనోనమున ర్ చేతులు 10 ముఖములు కూరత్వము బాణము ధనుస్సు 

కల్తీ గంట వజయమ అనువానిని ధరిందుకొని శరీరము కృశించి యుండునటులరోగ 

(పతీమం జేసీ దానము జేయావలయు, 
స 

గళగండ కర్శవిపాకము, 

న నళగండీ గణ ద్రవ్య హరాభవతివూనవః | దా నేనత (త్పతీ, 

"కారం వతయ్య్యూమి శృణుఖ "న్కర మాణిక్యం పద్తురాగంచ 

వ(జమా క్రీ కికమేవచ | మోన వై.శూర్యం పుష్య రాగంచ నిలంమర 

కతం తథా | వఖి ర్మాలాం[పకుర్వీత నూ(త్రన్యపరాజితమ్ | 

అలాఖే వకా_ క్త్కా దన్య తమైరా, భాం (పకొల్స ౫ యేత్ |! న 

రత రాజకంసూ(త్ర మీలివేచే (పకల్సితమ్ i తా(మపా(ే 

నిషీష్య తీరానా ముపరిన్యసేత్ | తిలానాంచ పరీ 

మాణం (వోణపంచక మిష్యుతే || 

వాక్యమ్! తత జార్గ ్ టంనన(గహోది మషహాశాంతిం కుర్యాత్ |రత్న 

మాలాంపూజ మి తా వేదశా స్ర్రవిచే _చాన్యా శాయదద్యాల్ | 

తౌ, సముదాయ (దడవ్యము నపహరించువాని£ గళగండగోగముగలుగు కన్ని 

వారణార ౦ కె మాణిక్యము పద్మగాగము వ(జము ము_స్రియములు వె డూర్యయు 
ర ఆ 8 ఆ ౨ ద... 
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ఫుష్పరాగము ఇందనీలమణీ పచ్చలు అను వానినిగాని వానిలో దొరశకడివానిని 

గాని వెండితీ*లోే జేర్చి మాలికజేసి తా మపాత్రయం చెను (దోణముల యొకు 
Cn వాతి 

నువ్వులుబోని దానిపెని యామోలికనునిచి నవ్యగహోది మహాజాంతీంజేని పూజించి 

“జేదశాస్త్రచేంపన్నుండగు (బొన్మాణుని కీ చానము జేయవలయు, 

౫ండమూాల క ర్శవిపాకము. 

శ్లో! అధ్యాపయతిశిప్యూం స్తు యః ప్రతార్యగురు స్థఖా | శిప్యో 
గురుంవంచయి త్వా యోధి తేశ్చణుతన్యచ | జాయే గండ 

నూలాఖాస్రరోగ సదుపశాంతయ్ | అభక్యుపానపాయీవా 

గండమాలీభ వేన్నరః | కచ ఫ్ర యం ప్రకుర్వీత బాం|[చా 

యణ నుథాసరమ్ | అప్లో త్తర నహ్మనంతు జే త్పు మం 

సూః_క్షకమ్ | సౌరమం[త్ర జక _న్తద్య చృక్త్యా (బాహ్నణ 

భోజనమ్ | ఇతికృ త్వా నరస్పమ్యా గ్గ గళగండా ద్విముచ్య తే! 

తా, గరువు శిమ్యునివం చిం చి యథధ్యయనము జెప్పుట వల నగాని లేక శిష్యుడు 

గసరువునువం చించి యధ్య్యయ నము కజీయుటవలనగాని లేక అభత్యు భక్షణములవలన 

“గాని మచ్యాడి పానములవల న గానిగండమౌాల జనించు, తన్నివార ణార్జంై 8 కచ్చ 

ములు తేక చాందాయణము అప్టోత్తరసహ (ప్ర ' ఫురుషనూ క్త జపము లేక అప్టోత్సరన 

హస సౌరమంక్రజపమయు (చఛాహ్మణసంతేర్చణ మొదలగు నుపకౌారముల ర క్ట్యనుసంతర 

ముగ జేయవలయు., 

కీపద కరి నిపాకము, 

న్లో స్వగో(తాయాభిగనునా చపదీ జాయతే నరః | 

యోన్యా మనృక్చృ (నవతి తతచాం[దాయణం వేల్ | 

మానం పయో[వతేంచైవ తస్మా (ద్రోగా త్పగముచ్య తే || 

తౌ, చ్వునో త్రీ తో సంగమము జేయువాని! శ్చీపదరోగము జనించి 

మతీయు క్ర్రీస్వనో త్ర శస్రేరుమునితో సంగమము జేసీన యోనివలన ర_క్ట| సౌవయ?7 

గు, వాన్ శమ నార్థం్నబే చె దాయణ (పోయళ్చి క్తయను 1 మాసయువరకు పర 

(వతేయును జేయవల యు, 
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శీ పదరోగ ('ప్రతిమాదానము, 

న్లో కృీషద స్రీ పదః కుంఠః పతక కుర ధనుర్ధ రః || 

తౌ. పాదములు కుంఠత్వము యేనుగు కౌలుగలటై దిగు బడునటుల నుండునటి 
శీపదరూప (పతీమను జేయించి గానము జేయవలయు, 

మ_న్తక (వణ కర్ణవిసాకము 

న్లో॥ జూత్యు త్తమ (క్ర్రిగమనా క్ఞాయ తేమ స్తక్మనణ | 
3 కత థి ర త త్నాకకవిశుద్ధ వర్ణం (వాజూపత్య (నతం చేత్ ॥ 

తా, ఉర్హమజాతీగల, కీతో సంగమము జేయువానికి శిరయున (వణయుగలు 

7 ఈ... 

ఛగందర కర్భవిపాకము, 

శ్లో న్యనోత్ర (శ్ర్రీ[(వనంచేన జాయతేచ భగందరీ | అేనావీ 
నిష్కృతిఃకార్యా మేమీదా నేనయత్న తః | డేవానాం "యో 
ముఖంహనవ్య వాహన నృర్వపూజత | తస్మా త్వ్వంవాహనం 
పూజ్య దేవై స్పేందై గక్హుగర్షి భి; | భగందరః పూర్వకర్శ 

ల్ 
a జ | విపాక్సొ ఖ్టేంతయన్మురు | తత్సర్యం నాశయవ్మీ(పం సౌఖ్యం 

వావీ | వవర || బు (కు ధయ 

తా, స్వగోత క్రీతో సంగ మము జేయు వానీకీ భగందరముగలుగు, తన్ని వార 
ణాస్తంై (బం గారుగిట్టలు వెండికొమ్ములు మొనలగవానిశోనలంకరింపబడిన? మేక ను దేవానాం ోముఖు హవ్య”” అనుమంత్రముతోస్తుతీంచి దానము జేయవల యు, 

ఉపదంశ కరువిపాకము, 

వో మౌాతృే్శామి భ వేద్య స్తు తన్యలింగం వినళ్యతి | 
వాండాలీ గమనేవైవ హీనకున్హః |పజాయ కే | 
తేన్య(ప్రకి [కి మాంక రుం కుంభము త్తరతో న్యనేత్ ! 

వా! త[తోపరికు బేర(పతిళూం సౌపర్గీం కృష్ణనస్తా/వృ తాంమా 
ల్య్వభూావీ'తా మావాశానాది హోడశోవచా రై: (ప్రత్యహం ' 
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పూజయేల్. | అధర్వ షదపారాయణంకుర్తాార్ 1 స న సేపా 

ఛాయ క్లో (పకిమా(భాపాణాయ దద్యా క్ చామ 

న్లో॥ నిసీనా నుధిపో చేవ శృంకరన్వ ప్పీయస్సఖా 

సౌమ్యూశాధివతి శ్రీ చూకా మనుపాపంన్యపో రాతు | 

ఇమంమంతేం నముఖవా ర్యా వ్యాచా రాయ యణానిధి; | 

దచ్యాదేనం పీంనకుద్ద. లీంగనాళీచ కుద్ధ్యతి | 

తా, మాతృగమనయు సేయువానికి లింగ నాళ నయుగలుగు, మటియు చం 

కాల |స్ర్ర్రీగ మనము నేయు వానికి శ్వేతకుషువుగలున, తెద్దోపనివారణార్భ్గంజై అగ్ని కీ 

3త్తరదశయందు కలళమునుస్థా పించి దానిపె బం గారుతో కుచేర ' సతీమంకేని 

రునిచచి నల్ల వివస్త్ర ముసుట్టి పుష్పమౌలికలచే నలంకరించి పచిదిన మౌవాహ నాది 

వీడకో పచారములచేం బూజించి దాని శౌాదురుళ అధర్వణ వేదపారాయ యును శేనీ 

మా ప్రియమైన పీదప య్మాపతీమను నిధినా మాధిపో బేవేత్యాడి? మంతముతో 

ుుధావిధిగ నాచార్యూనికి దానము జేసిన హీనకుష్టము లింగ నాశనరోగము నివ ర్తించు, 

కుష్ట.రోగ కర్మవిపాకము. 

న్లో! పరుషం భావ తేవ్యర్థ ౧ నత్యన్లోవ యుతోభవేత్ | 

వాం[దాయణ (త్రయం కు 5్చ(త్పద ద్యా డాషధానిచ | 

నై ద్యకో కాని ని సాయ శక్యా (బాహా గణభోజనమ్ | 

తా. కళోరముగ వ్యర్థ ముగ మాటలాడువానికి కుష్టు గోగ ముగలుూప, తన్ని 

గారణార్భంై క చాం| చాయి కృచ్ళ్భములకేనీ వె వై ్యశావ్ర్ర యునందు జెప్పం ఒడ 

ముండు "కొవధమాలను శక్త కనుగుణ్యమయుగ (చాహ్మ్యాణుని కీవ్వవల యు, మజ యు 

క స్రనుసణ్యయుగ (బాహ్మణ సంతర్పణ యును జేయవలయు, 

యూ ry నా దుశ్చర్శత్వ రము 

న్లో! గురుతల్పగ దోపాచ్చ గవిమైకునదోపతః | 

దుశ్చర్మాస్యా యె సొకుర్యా బై దురుతేలాా త దేన్ త, | 

చాం[దాయణ (తం ముంకుచ్యా క్తి కతోనోషపూ త్ప/ముచ్యు జె 

శో 

తాం గురు భార్యతో గాని కేక గనోవులోగాని సంగవము చేయువాని! క 
అంద్ 

రగ లుగు, తన్ని బారణార్త న్ 8 బాం గా యారు ల యవల యు, 
స స్థ 
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ముఖరోగ కర్ణవిపాకము,. 

శ్లో, కూటసాతీ భ వేద్య క్త రోగీ కోణితపి త్తవా౯ | 

కృచ్చాతికృచ్చ కుర్వీత చాంద్రాయణ మథాపరమ్ | 

కుర్యాత్కూ శ్నాండ హగోేమంచ గాయ (శ్రీ మయుకంజపేత్ + 

దద్యా ద్ధిరణ్యం[వహెంశ్చ నుఖరోగన్య ఇభౌొంతయేి | 

ఇ. తప్పుసాత్యుము జె ప్పెడువానికి ముఖనోగము ర కవీ తరోగముగలు గు, 

తన్ని వార రకార్థ బె కచ్చ ఆతికృచ్చు చాందానణ (పాయక కి త్ర తముల చేనీకోొని 

కూక్యాంద వా మమును పదివేలమారులు గాయ తీ జపము జేసీ సువర్శమును ధాన్యము 

ను దొనము జేయవలయ.. 

కర్ణ రోగ కరృంనిపాకము. 

నో నూ కావితృ గురూణాంచ చేన(ణాళాణయో _స్తథా | 

సో "ల వా! క 8 న ర తె నిండా ంబుద్భ్యా క ర్తాఖ్య్యాం తన్యశోణితమ్ 

పూంనంచైన |న్రవత్యన్య శాంతిః కచ్చ చతొష్టయార 

హరణ ర _కృవస్తా/ణాం దానా దార గాణ భోజనాత్ | 

జపాన్టోమాచ్చ భవతి సౌరమంలేణ శ_క్తితః | 

తా, తల్లితీండడి గురువు చేవతలు (బాషహ్మాణులు మొదలగువారి నిందను బుద్ది 

పూర్వకము” వినుభుండినవానికి చెవియందు రక్తము. చీము (సవించు తన్నివార 

ణార్భం బే 4 | పూజా పత్య కృచ్చ (పాయళశ్చి త్తీములం జేనీ బం గారును యెజ్ఞనివ(స్త్ర 

మును దానము జేయు టయీ గాక (బాహ్మణసంతీర్పణను కక సృనుగుణ్యముగ సౌరమంత్ర 

జపపహవోమములను జేయవల యు, 

ఇతీ [శీ నీలకంఠ చరణారవింద తీర్ణ(పసాద పొరానారభోగ విహార పారీణనిడి 

మొమిడి భ గిసత్సం[పదాయ కారాధ్య రామచేశిక శిష్య తమ నమళ్ళ్శి పాయ 

సత్పుత్ర పవ్నిత క వితాచాతురీధురీణ చై ద్యజన శివోభూపణ నీలకంఠ 

కొట్టూరు బసవ రౌజు నామియ జీత [డీ బసవరాజీయీ ఆంధ్ర 

తాత ్పర్వసహీ విం బే తం దగోగనిచా'న తల్ల క్షణ త త్సాధ్యాసాభ్య 

తే చ్చికి త్సానాపాన యు_క్షం ద్యాపింళ (వకరణమ్, 

wh 4 గాన 



(శ్రీరస్తు, 

సవ౦*జీయము, 

ఆ౦ ధ్ర శాత్చ్స ర్య ము, 

అనా బారా క 

—పంచవింశ ప్రకరణము. -__ 

వ్లో॥ విశనాథం జగన్నా ఫం లోక నాథం జగద్గురుమ్ | 

నర్వజ్ఞ 0 పారతీ రాథం లింగనూూ= రి మహంభజే | 

తౌ. సకల్యప్రపంచమునకు (పభువు జంగమ (సపంచమునకు (సభువు స్టావర 

ప్రపంచమునకు (పభువు జగద్గురువు సర్వజ్ఞ శు లింగ తూ ర్తి స్వరూ పుడు నగుపాగ్వతీ 

పతిని నీను ఛబించెద, 

న్లో! (శీనీలక ంఠ నంశొది చందమా బన వావ హయ; | 
థి 

వమ్యామి నృపషరాజీయ మహం వై_ద్యశిఖామ ణిమ్ | 

తా, నీలశంఠవంశమచెడి తీరసము[దమునకు చం గుడాబనవరాజని పేర్కొ 
yn ర a 

నంబడిన :నేను వైద్య (గంధయులలో కడు ోప్థంచబై న' బనవ రాజ్ యమను స్రీ గంధము 

యొక్క పంచవింశ్శాపకరణమును వచింపు చు న్నాడను, 

వోత్ప్సతి తి, 

శో [(అయున్వ్వే చే) స్మృ_ందాత్తొరక హింసార్టం కైలాసే |ప్రార్టితే 
స్సురై 8 | కరుణా ఆతధామప * చేవ: పార్వలీవల్లి భోశ్సి వః | రక్ 

న్రంభోః "చ్యుతం రేతా గృహీతంవహ్ని నాము ఖై | a ప్తం తేన 

చతురి శ్ర రఘు తనూ మాం తత్స్ఫభక్సృ భక్ | సాన్యూదీ 

ది క్షగీమస్యాంతే క్లారీశాషా న్న కార్యకృత్ | పళ్చిమా 
యాంతు య్టి స్తం దిశిత త ర్వ్యకార్యకృణ్ | ఏసోత్స ర్తి 

స్ప్నమాఖ్యాణ* "పార దన్య మనిషిభిః | 

తా, ళారకొాసు గవథార్థ మెకుమారస్యా మినిజనింపంశేయావ మల యుననిక రు క 

త్ఫుండును మహాడేవుంశునూ పార్వతీ వల్ల సుంతువూనిస నీ క. ఏ సబ్ ఆ (కు మ 
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లగు సమ సబేవతలు (వ్యా ౦ప నతండు కుమార స్వామి జనన నిమిత్తార్హ మె పార్వ 

తీతో సంభోగము జేయ వీర్యరు పతేనంబయ్యె. చానినగ్ని (గహించి క కెంపెనేరక 

భూమియందు విడచిన నది నలుదిక్క్టు్లలయంచు వివ్వేరుగ వ్యాపీం చె, అందు త్రేర 

(పాగ్గ కీణడిళ లయందు పడినరసయుగా రీశాపయుచే నిష్ఫృలంబగుటం జేనీ నదియే కౌర్య 

మునందు నుపయోగింపకుండు, పశ్చిమదిశయందు పడివరసము 'సమ _స్పకొర్యములయ 

బుపభోాగిం చు ఇ_తేజుంగున రసోత్స _ల్రీ కమము నాయ న్వేద వే తల చేజెప్పం బడియె, 

రన చేద తల్ల తృణములు, 

శ్ రనావి(ప్రస్పితోర_క్తః థ్ (త్రీయః పతరుగ్విన ః | శూ(దఃకృష్ణ 

ఇకివోకో వర్ష శేద్నా చ్చృతుర్విధః | (బాన్మూణః కల్పతే 

క్షచ్చే గుటికాయాంచ బాహుకః | ధాతువాదే తథానైశ్య 

శ్నూ(ద్ర క్చేరకర్శణి | అంతస్సుసీలో బహి రుజ్యలాంగో 
మధ్యాన్న సూర్య ప్రతిమ ప్రకాశః | శస్తోథభూ(ముః పరి 

సాంజురశ్చ చిత స్తు సుయోజోన వి రనకర్షసిద్ధ్య దః | 

భర్” . పాదరసము వ 'భేవములచే 4 విధంబులు అందు తెల్ల గనుండునదీ[ బో 

ప్య్చాణజాతీయనియు యొజ్తగనుండునది క తియజాతియనియు పచ్చగనుండునది 

వై శ్యజాతియనియు నల్ల గనుండునది శూ దజాతీయనియు 'జెస్పంబడు, వానిలో 

చాహ్మణజాతి కల్పవిష యము వంనును క్ష తీయజాలతీ గుటికలయందును వై శ్యజాతి 

ధాతువావమునందును శ్యూదజాతీ ఇతరకర్ణలయందు నుపయోగించు, మణీ యా 

లోన నీలవర్గయు వెలపట చాకచక్యముగల దై. మధ్యాహ్న సూర్యునితో సమానమైన 

కాంతిగలదై సూ మవస్థ్రము "తెలు పువర్ష్యము చ్నితవర్శముగ లె (పళ స్తముగనుండు 

"“నమును సర్వౌాషథముల యందు నుపయోగెం పందగు, 

రన మాహాత్త్యుము, 
9 

శ్లో! అధాన్య త్పంగపవమ్యోూమి సంహ స్తం నూక్త ముత్తమమ్ |! 

దార ల ల కం “a వ్ 
అయు రే వచే స్టిల్ రనశుద్ధిర్ని గడ్య త | శు ఇ థన 

-. వుగా యదంద వాతెపావకః |! తద దాతుగ తా న్వూతే 
ల్ ~ AE ఏభె ళ్ 



లగ ందకాడి సుని బూహాపణః, 1103 రనగంధకాడి (ద్రవ్యశున్ధి సి 

స్ఫూతగోషా న్ర్రాయోదక | దర్శనా దృనశా జన్య or 

మాతా వ్యవోహతి | స్పర్శువా న్నా గో గన్ నో లా 

డె 
నా(తీనంకేయః | కింప్రున ర్భుతణా జైవి (ప్రాన్న రా కురయాం 

పదమ్ | చోషపహీనో రసో బహి యూంర్భిత స్తు సు జనార్లనః | 
ర శ 

మూారితోరు.దరూవస్పాద్ద ద్ద స్స్యాతానుడే హీశ్వరః | -వేధకో 

చేవాలోహాభ్యాం సూత స్పామ్ తృదాళ్నః {| 

తా, ఇక నాయున్వేపమువ. కెప్పంంంన పకాగనము రసమ 

“యె.ండినక శైల సమూహము నగ్ని హర తుడు నకి పంజేయు భంగి” ధాకుుత 

దోవచుల పాదరసము దకూంపంజే'యు వఐనమ రసమును )వి చదోషంబులుగలవు 

మజీయు రసమును దర్శించుటవల ఇ (బన్మావాత్య జనిత వోపుము నివ ర్షంచు, డాని 

స్పగ్శనమువలన గోవాత్యజనిత కౌషయు నిసృంళయముగ నివ్ష్తించు. డాని నేవనవ 

లన 'స్వర్రాదిప ంరమపద ములుగ లుగ వేషవహితమెన నసము (య్రైహ్మాస్వహాపము 

మూర్చ జెందింప పబడిన రసము విష్ను' స్యయాపము నస్మకు జేయండిన రసము రన్న 

రూపము బంధింపబడిన రసము మహేాళ(క సంయాపము దేడాల్లోం ముల చే జేర ణే 

డిన sta ము 'సచానివన స్వమాపము, 

రసనామభేద లవణ తత్త యోజనము, 

క్ల। పారవో రనధాతుళ్న రనళలోహో మహోరసః | చముర్వినో 

రసో యో రచేం[ద ఇకిశోదతః | ఆక్నష్ణ గక పగోయాశ 

రసేంద్రః పరికీర్తితః | పారదశ్ళు కవర్ల స్నా్యా తి 
త త. బన 

ఇవాదృత? | ఆపక కాంతి రూశుశ్చ విదుర్చభాః | ర సేం 

మయూర కింఛికాకారో రనకశ్చ నినుర్హుధాః | రసో 

రసకర్మార్థః షారషోరోగనాశ నః |! సూతెకన-, చ కావ్యా 

రసోయాజ్యో రసాయ శే |! 

తా, సారవయ రనభాతువు గనలళోహాయు మహావసము అనునది సాదర 

నామంబులు, ఆరస సము రచేం వము వె పాఠరనము సూతకకము రనకయు తని నిగం 

ఆందొకింత నల్లగ చంచల యుగ కాక్షో యుగ నుండూని క శేం ఒమనింయుం చిలుకనన్నె 

సగలచె యొుకీంత నటు కవువర ముగ ముందునన ఫారదమనియు నొ వంక పచ్చినై మాకు గ 
a “ mm దు 

ళీ 
#1 i 
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మండునది నూతకమినియు నెమలిపింఛపువాయ లగ నుండునఏి రసకమనియు క్ర 

కెస్పంబడు రేం! దమనుదానిని రసకర్మలయంరును పారదమనుదానిని రోగ నార 

(కియలయందును సూకీ క మను దానిని సర్వ! కియలయందును రసకమనుదానిని రసా 

యన మునందును (గహీంపందగు, 

రనదోపూాష్టకము, 

న్లో (మూోధవనిదా నే] ఉండినంచాపికె టిల్య మనవ _ర్తంచనంకరమ్! 

పుండత్వ వంగు కారిత్వ నమలత్వ గురుత్యత | 

సవీపషత్వంచ సూతన్య చాష్టదోపాః (పకీ రతా 

తా, ఉండినవోషము కాటోల్య దోషము అనవర్తదోషము సంకరదోషము 

షండత్వదోషము పంగుదోషము బరు వెం నూుండుటవలన ములదోషముసవి షిత్వదోషము 

అని 7 వోషములురస మానందుండు,. ( ఈదోషములుగలరనమును శుద్ది చేయక శు షధథ 
ములలో (బయోగించినను లేక సేవించినను రోగములు జనించు, అ వెవ్వియనిన, --) 

రోపాప్తకయు_క్ష పారదసేవ జనితరోగములు. 

అనవ గే (భమ శ్చైవ నంక నే థాతునంకరః | 

పండ త్వ స్య్వ్వాదనం అ న ంగు త | దా ౮కుష్టుక్కత్ | 

మ లేజ్వరశ్చ నమూర్భాచ వివ ల్వేచ తయా ఛవేశ్ | 

తా, ఉండిన దోషమువలన కూల కౌటిల్యదోపయువలన కషాలరోగం 

బును అనవర్తదోషమువలన (భమయు సంకరవోపమువలన ధాతు సాంకర్యంబును 
గలుగు, పషండత్వదోషమువలన సంతౌనయు గలుగకండు, పంగుత(చోషమువలన 

చాహం వేని కుస్టునోగం బేని గలుగు, మలవేవయుచలన జ్వరము మూర్చగలుగు విషు 

దోషమువలన శరీరము శ్నయించు, 

రనవోషాష్ట్రకము., 

న్లో [(ఆయుక్వే బే] నానోవంగోమలోవహ్ని శ్వాంచల్యంచవిషం 
Ads | అసహ్యాన్ని రహాదోపా సిపి.ద్దాః పార జే స్ట్ తః || 

తా, రనసమునందు నా” వంగ మల వస్నొ చాంచల్య విషగిరి అనహ్యాగ్ను 

58 విధము లై న దోషంబు లుండు, 
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రనదోషోష్టక జనితరోగములు, 

న్లో జాడ్యం గండ_స్తమోానాగా త్కుష్టం వంగా (దజోమలాల్ | 

చాసో వయ్నే ర్చీజనాశ క్వాంచల్యాన్మరణం నీపాజ్ | 

నే స్ప్ప్ఫోటాగ్న్యసహతా దోషా న్మోహోభిజాయ తే 

విషం వహ్ని రల న్చేతి వోపా ముఖ్యత మా్ర్రుయః | 

ఇమే మరణనంతాప మూర్చానాం హేతవః (క్రమాణ్ | 

యా/గకొ నాగవంగా జ్యాతె" జాడ్యాధ్మానకుష్థ డా || 

తా, రసమునండలి నాగదోషమువలన జాడ్యముగండమాల తామసముగలు 

గ, వంగదోషమువలన కోస్టువును మలదోషయవలన రజస్సును, అగ్ని దోషయువలన 

దాహమును, చాంచ ల్యదోమమువలన కుక నాశనమును విషదోషమువలన నురణం 

బున, గిరిదోషమువలన శరీరమున పాక్క్ట_లునుు అనసహ్యూగ్ని దోషమువలన మోహ 

మును గలుగు. ఈ 8 విథధములై న దోషములలో” విషు వహ్నీ మలములను 8 దోను 

ములు ముఖ్యంబులు, అట్లగుటచే నవి మరణము సంతాపము మూర్చ అనువానిని 

కమముగ గలుగంజేయు, మజీయు నాగ వంగ దోషములు యో గార్థముగలవి 

యగుటం జేసి జా డ్యాధ్మాన కుస్తునుల గలుంగం జేయు, 

రనసన_ష్ట కంనుక దోషములు: 

శ్లో! నాగోవంగో మలాగ్ని విషగిరి చపలా న్పష్ప సూతన్య దో 
పాః | నాగా ద్దండాలికోనం జనయతి బహుళ; కష్ణ వంగే ద 

వంగాత్ | జాతా జ్ఞానం మలాన్యా నుర మవీపిపా దాహ 
జో ఇ ద లు 3 

సూావాాచ వహ్నేః | జాడ్యంశె లాశ్చ వీర్వచ్యుతి రవిచప 

లాత్పారద ద్ద శ్ళ్యులేన | 

తౌ, రసమునందు నాగ వంగ మల అగ్ని విష గిరి చపలమయు అన సకం 

చుక దోషములు గలవు. అందు నాగదోవమునలన గండమాలయు వంగ దోషయు 

వలన కోస్టున్రును మలదోవమువలన ఆజ్ఞానమును విషదోపమువలన మరణంబునుఆగ్ని 

దోషమువలన దాహమోహములును గిరిదోన.యవలన జాడ్య మునుచపలదోషమావలన 

నీర్య నాశనమును గలుగ, కౌవున రసమునందలి స _ఫకంచుకదోసములు నివ ర్తి ంచు 

టకై దానిని కుద్ధి జేయ వల యు 



1106 బనవరాజీయీ - పంచవింశ వకరశే వ్ర 
రసన పకంచుకవోవ తజవిత కోగములు, 

— an 

శ్లో! నాగంవంగ మలువహ్ని శ్చాంచల్యంచ గిరిర్విషమ్ | పార" 
కంచుకా సృ ప్పనంతినగై నన్లికాయతః ! ఏలేతు నప్తదోపాశ్చ 
కుర్వంతి (వాణనంగటమ్ | నేన జూయతే గండం కుష్ట 

వంగేన జాయతే | విషదోషా దృవే న్ఫృత్యొర్లి రి శేజాడ్య 
తామవి ! కంచుకే హన్య లే వీర్యం తస్మా గోప వివర్షితః | 

తౌ, పౌడరసమున నాగ వంగ మల అగ్ని బాంచల్య గీరి విసధమా అ; 

7 స_పకంచికదోషంబులు స్వాథావికముగ గలిగియుండు, కౌథున నట్టే స _ప్తవిర 

దోషంబులుగల కసమువలన (పాణనంకటమయు?గ లు, మటియు నాగదోషమువలన 

గండనాలయు వంగ దోషము వలన కుష్టువును విషదోషమువలన నురణంబునుగిరిదోప 

మువలన జాడ్యంబును కంచుకదోషమువలన విర్యనష్టంబును గలుగ, కావున నటి 

దోషములుగల యశుద్ధమెన రసమును ఐర్హింపవలయు, 

రసకుదాగుద్ద గుణముము, 
యు భి 

ల్లో వోషహీనో యదానూత _న్సదా మృత్యు దరాపహా। | 

సామౌ దమృతమప్యేష నోషయుక్తొ రసో విషమ్ ! 

తా, కుడిచే దోషరహిఠం వై నరసము మృత్యువుశు ముదిమిని హారింప౦ జేయు 

టయేగాక (పత్యత్షయుగ నమృాత తుల్యం బై యుండు, దోషయు క్రరసను విషముతో 

సమౌనంచై యుండు, 

వ న Ly శో తస్మా దోష నివృ_గ్య్యర్ణం ర శుద్ధి ర్వెధీయ లే It 

తా. కావునదోషమునివ ర్తించుట కై రసమునకు కద్ధివిధింపబడుచున్నయది 

రసనగుది (కమము, 
, ల్. 

న్లో॥ రసో(గాహ్యూ స్సు నత తే కలానాం శతనమ్మితమ్ | 

పంచాశ త్పంచవింశ ద్యా దథపంచె ఇ చమునవా | 

పలా దూనోనక ర్తవ్యో రననంస్కా ర ఉతమెః |! 
॥ ఆలీ తావి మావా 

తా, రసమును మంచినకుత్రమున 100 పలకులు గాని 50 పలములు గాని 

95 పలములుగాని 12 సలములుగాని 5 పలములు గాని 1 పలముగాని (గహీంచి 

సంస్కారము జేయవలయు, ఐన 1 పలమునకు తక్కు_వగ జేయంజనదు, 
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రననంన్కా_ర మంత్రము, 

న్లోో॥ అఫూోర ఇతిమం! లేణ రననంస్కాార పూజనమ్ | 

తొ. అఘోేరమంతముచే రసమును బూజించి సంస్కారము జేయనలయు, 

న్లో॥ అమం్రిత పదాన్ధానాం లేదో నిఘ్నంతి ఖై రవాః | 

తా, ఆ మం తికపదాస్థము నందలి తేజస్సును భికవు లపసహారింతురు, 

రనదోహషాష్టక నిన_ర్హకోపాయము, 

శ్లో॥ అథాత స్పం (ప్రవత్యామి వోపానక నివారకమ్ | ఇష్టకా 

క్స్? డ సన తప ప్త రజన మానై స్టో శాంశై రనన్యచ! మర్ష యే_త్త ప్ప ఖల్వేన ౦ 

శో షె రె రి నమ్ |! కాండిశే వాళ యేత్సూతం నాగదో 
FP ద 

మం విముంచతి . | విశాలాంకోలచూ శ్లేన వంగదోషో విన 

శ్యకి రాజవృకో వములంవొాంతి చితకో నహ్ని దూవణమ్ | 

చాంచల్యం కృష్ణదుత్తూర (స్ర్రీఫలా వివనాశనమ్ | కటు 
[త్రయం గిరిం వాంతి వ్యాసహ్యాగ్నిం (త్రకంటక; || 

తాం ఇక రసయునరదలి అప్టదోమ నిశ!ర్ప కో పాయమును వచించెద,---రసము 

వకు 16 వ భాగము యిటుకపొడిని పసఫుపొడిని జేర్చి నిమ్మ సండ్ల రసముతో 1 దినము 

త_ప్త్రఖల్వమున మర్దించి కలితోగడిగిన రసమువందలి నాగదోవయ నివర్తించు కస 

మునకు 16 వ భాగయ పాపఠపేరు వ్రూడుగ వేరు అనువాని చెక్కుల చూర్షమునుజేర్చి 

నొమ్మ పండ్ల గసముబోని యిగిరి పొడియగువరకు మర్తెంచి కులికోగడిగిన రసమునందలి 

వంగదోవమయు నివ-ర్తించు. చేలవేుచెక్క_. నిమ్ముపండ్లరసయు వీనినో రసమును 

మర్చించి కలికోగడిగిన రసయునందలి మలడోషయు నివ_గ్గించూ చిత్రమాల ఫు చెక్క. 
చూర్ణము నిమ్మపండ్ల రసము వీనితో గనయును మించి కలితోగడిగిన అగ్ని దోషము 

నివర్తించు ననియు మ్మె త్తే చేరుశెక్క. నిమ్ముపండ్ల రసము వీనినో రసముకు మక్తించి 

కలితోగడిగిన చాంచల్యాదోపుము. నివర్థించు. (ల్రిఫలచూస్షము నిమ్మపండ్లరసచు 

వినితో రసమును మాంచి కలికోగడిగిన విషదేోషయు. నివ ర్తించు. | తికటుకచూగ్చ 

నును నిమ్మపండ్లరసము ఫీనివనో రసమును మించి కలినోకొడిగిన సిరిదోవము నివ 

ర్హిం దు, పల్లేరు వేళ్ళచూన్మను. నిన్ముపండ్ల రసము పీనితో రసము మర్పించి. కలితో 

గడిషిన అసహ్యాన్ని దోషము నివ ర్హించు, 
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త _ప్తఖల్వ లత్సణము, 

శ్లో! ఖల్వే లోహ మయీ వాథ పాషాశో శ్రే ప్యథావివా | 
అజా శక  తుపాన్నిక్చ భూగర్భ త్రితయంతీ.శే వేక్ | 

త న్యోపవీ స్థితం ఖల్వం త్ప_ప్తఖల్య మితిన్ఫృతేమ్ || 

తౌ, ఇనుముతో గాని నల్ల జనపరాతి కో గాని ఖుల(యునుజేయించి యేకాంత 

గృహమున గుంట్కతేని యందు మేక పెంటికలు వుముక ఆగ్నివై చి సెగతేగులున 

టుల దాని పె ఖల్వము నునుచుటయ తే ప్తఖల్వ మనంబడు, 

రనగత నర్యదోవ. నివ_ర్హకోపాయము. 

న్లో! (వతివోషం కలాంశేన తత్రచూర్హం సకన్యకమ్ | సువస్ర్ర 
గలితం ఖల్వే సూతే ఖీప్తా( యథా (క్రమము | (పక్యేకం (ప 

తపం యత్న్నాత్సే త, ప్రరాతం విమర్ల యేల్ | ఉద్ధ్భృత్యచార 

నాలేన మృద్భాండే 7 తాళ య్ర్ త్పుధీః | నర్యనోవ విని ర్జు క్త 

స్స్చప్త ప్తకంచుక వర్ణి తః | జాయతే శుద్ధ సూతోయం యోడమే 
బై ఏద్య కరణి ' || 

తా. రససప్తకం చుకదొపనివార ణార్ధం బె పై జెప్పంబడిన (దవ్యములలో (పతి 

దానియొక్క 16 వ పాలు చూన్మమును కలుబందనుగలిషి నొకొ)_క్క_డినము చొప్పున 

7 దినములు నిమ్మపండ్ల రస దయతో రస సముశుమర్గి ౦ చి మం టిప్మాతలోనుని చికలితోగ డిగి 

ఆరని; చ్చి మం చివస్త్ర ములోబో సీ ఖల్వములో పత్యేక (పత్యేక ముగ 7 మౌర్లు పిడచ 

వలయు, కలితోగ డుగున పుడు రసము నురుగువ లెలేలును, కెఫుననది | కిందపోకుం డా 

పదిలముగ గ డుగవలయు, ఇటులం చేసీన రనమునం వలిసర్భవోవమయులు స_ప్రకంచుకదో 

సములు నివర్టించి రసము శుద్ధంబగు ఆట్లి దాని నాషభములలో (పయోగింపవల యు, 

రనగతవోవ తదుపద్రవములు 

[(గంథాంత రే] మలశిఖ విపనామానో రనన్య వైనర్లి కా 

రుయా హః | నూర్చాంచులేన కురు తే ?ఖనాదాహం 

ఘా మృత్యుంచ | 

"తౌ, రసమునందు మల శిఖ | విషముల 8 దోషంబులు స్వాభావికముగ 

౫లిగియుండు. ఆందు మలదోషమువలన మూర్చ శిఖ్రదోపమువలన దాహము విన 

దోషమువలన వృుత్యువుగలుగు, 



రనగంధ కాది (దవ్యశుద్ధి నిరూపణః, 1109 

ర J ళు ద్ధి! 

శ్ఞో॥ గృవహక్షన్యా హంతిమలం త్రిఫలా శిఖ చి త్రక్రమ్ | 
విషంహన్థ్యా Ea నేన మర్షయే త్న ప్రవారకమ్ | 

కౌ, కలుబంనపలుకోలిగురువరకు 7 మార్జురసముకు మరి ంచి నీళ గడిగినమల 

దోషంబును (తిఫలచూర్షముతో 7 మాథు మించి నీళ్ళగడిగిన శిఖిదోవంబును చిత్ర 

మూల పుచెక్కు_చూరముతో 7 మార్గుమర్తించి నీళ్ళగడిగిన విషదోపంబునువారించు, 

శ్లో! ఇహ్షకానూర్ల మాదాయ ఖల్వే మర్యం రసం (దవైః | 

విషాన్ని రాజవృశున్య కృష్ణా చూర్లి రసం[దవై 8 | 

కుమార్యా స్త్రీ ఫలానాంచ కతకిన్వచ గోషురై gl 

యవీసంకో దిరంనూతం సర్వకర్భృసు యోజయేల్ | 

తౌ, తొలుతరసయును ఖల్యములోనునిచి యిటికపొడితో మర్టీంచి కడు? 

వలయు ఇటులనే ఆళివస చితమాలము చేల పిప్పలి ఆనువాని చూర్ణ ములలో 

కలుబందరసమును గలిసీ మర్తించి నీళ్ళగడుగవలయు. మటియు (తిఫలముకం యిం 

దు వునంజలు పల్లేరు వేళ్లు అనువానిని (పత్యేక వ్రత్యేకము॥ చూర్ణము జేసీ (పత్యేక 

(వ త్యేకముగ నీమ్మపండ్ల రసము కలుబందరసముగలిపి మర్చి ంచి నిళ్ళగడిగిన రసము 

శుద్ధియగు, అట్టి దానిని సర్వమోూగముల యం దు (బయోగింపంజను, 

శో॥ రాజీరసోనమాపాయాం రనంవిప్వావిబంధయేత్ | వ_స్తే)ణ 
డోలి కాయం కే సేద యేత్కా.ంజికై న్ర్య్యహమ్ | దినైకం 

మర్ష యేత్స్పూతం కుమారీనంభ వై ర్ష)వై'ఃః | తథాచిత్రకడై : 

శెర ర యీజేకవానర మ్! కాక మూ-చీరసె సదందినమేశం 
కధ శం యే సప: 

చమక్ష యః త్ | (తిఫలాయా_న్తతః క్యా ధె ః:రసోమర్ష్యకపయత్న 

తతత స్తే భ్వఃవృథ క్కు ర్యాత్చూతం (పవాళ్యకాంజి కై ః [తతః 

మో ప్తాారసంఖల్వ రసాఐర్ధ్థంచపసై ౦ధవమ్ |! మర్ల యెస్నింబుక 

మైర్టిన మేకమనారతమ్ " తతోలాజీరసోనక్చ ముఖ్యశ్చ నవ 

సాగర; | వ తైరననమై సద్య త్చూతోమర్ష్య స్తుపాంబునా 1 
a కతస్సంకోవ్యచ కా) భంకృ శాలి స్వా దహిరాంనా | డ్విస్థొ 
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లీనంపు కేభూత్యా పూరయేల్ల వశేనచ | అథ స్థాలీం తతో 

ము[దాంన ద్యాద్ధ్భృథఢలత రాక బుధః. | విశోషాగ్ని ంవిధాయాథో 

నిషించేదంబునోపరి | తత స్తుక ర్యా _త్రీవాగ్నింతదథః (ప్రహర 
త్రయమ్ |! ఏవం నిపాతయే దూర్త్వం రసో దోపవి వర్డితః। 

అథోర్థ్యంపిటరీమ భ్యే లగ్నోగాహోేరసోత్తనుః || 

తౌ, ఆవాలు వెల్లుల్లి యీ అెంటినిళూరి మూసజేని అందు పాదరసముబోని 

దాని.ై వ్యృన్ర్రయగట్టి డోలాయంతములో కలితోడ 8 దినములు పాకముజేని పీదప 
యాసాదర్సము నుదీ సీ ఖల్వములోబోని కలుఖందరగసము చిత్రమాల కషాయము కెచి 

యాకుఆనువాని రసములలో పతిదానిచే నొకొ_క దినమును (తిఫలకమాయకుచే 

1 దినమునుమర్జి ంచి కలితోగాడిగి ఖల్వములోభోని చానికర్ధ భాగము సె ంధవలవణము 

గలిపి నిమ్మపంక్షర సముతో ] దినము మర్పెంచి పిదప ఆపౌలు వెల్లుల్లి వాసాగరము 

ఆనునీ త (ద్రవ్య ముల పాదరసమునకు సమముగ జేర్చి ముకవీరుతో ముద్దయగువణకో 

మర్టించి బిళ్ళ జేసీ యెండించి దానిపై యింగువనుకూరి లేపనముజేనీ కుండలోనునిచీ 

దానిసె ఉప్పుబోనీ మటియొక కుండను బోర్ల గిల తానీ దళముగ -చీలమన్ను లేపనము 

జేసి మొండనెండించి పొయిమోచదనునిచి పొకము జేయవలయు, సెకండకు వేడిమి 

తగిలిన యాపాదకసము కరిగి |కిందపకును. కావున పెకుండసె నుదకమును బ్రో 

యుచు గాథాన్నితో 8 రూములు వండవలయు ఆదిచల్లారిని వీలమన్ను నుపాయ 

ముచే దీనీ పెకండయందంటుకొనియుండు రసమును దీనీకొనవలయు, ఈ రసము 

దోషరహపితం pa శుద్ధంబుగ నుండు, 

న్లో! కునూ ర్యాశ్చ నిశాచూ్లెః ర్హినం శూతం విమర్ష య్త్ .! 

పాచయేత్చాతనాయం(తే x కున్టోభవతిపారదః || 

తౌ, పాదరసనసములోకలు బంచపలుకులుప ను వుపాడిగలిపి యొక గినయుమర్తి రచి 

బిళ్ళళేసి చాొనినట్క సంప్రుటయులోనునిచి సందు లేకుండునటుల చానిమూతీనిమూని 

వశ్ర్రృన్ను తికల లేపనముకేసీ యెండ నెండించుటచే పాత నాయం (మని పజం7గడు 

దానిని పొయిమావనునిచి దానిపె మటియొక యటికను బోగ గలమూని దాని సె 

తగుమా(త్రముగ కుదురు? ట్లి రీతోదికయను బోయు చుండనలయు, అది యుస్లమెన 

దానిందీసీ పారబోసి మరల శీతోదకమును బోయవలయు, ఇటులం జేయుచుండిన 

గ్ా కుద్గం చ నినిణయూజయేల్. . 
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సము ైకండయందు మంచువలె వ్యాపించు, పిదప ఆ పాళనాయం్యతమునకు 
జ్ ఈం బడియుండం చీలమన్ను నుడదకకులో దడి? తీపీ పెగుండనం యుండు రసము 

నెండించి గీచి తీసికొని బట్టను విడచి వలయు. ఇ త్తేరంగున నే 2 కేక తీ మారులు 

పాతేనసాయం[కమునందిడి పక్యను జేసి రీసీకొ నిన రపముకంద్ధం బగు, అట్ట దానిని సర్వా 

మధథములం [బయోగింపంజను, 

ఇంగిలీకములో రనముదీయు విధము, 

న్లో! ((గ్రంథాంత కే] * పారిభధ్రరసై ః చేవ్యం హింగుళంయాను 
మూ[తకమ్ జంబీరాణాం (దవె ర్యాధపాచంపాతనయం త్ర శే 

త, సూతంయోజయే దో స_ప్పకంచుకవర్టి తమ్ | 

తా, 4 పలములు యింగిలీకయు 1 రూము చేప జేర చెక్కు రసముతో గాని లేక 

నిమ్మ పండ్ల నముతో గాని మర్షించి పాత నా యంత్రము నందిడి పాకముజేసీన సప్తకం 

చుక దోవరహీత మె నర సముజనించు, అట్టిర సము నాషథయుల లో (పయోగింపంజన్ను, 

రసాజీర మూలకొప[దవములు, 
వూ 

శ్లో! (మాధనకల్సే] మూరంతీక్షం భూకిచామ్లం చనర్జ్యంసూతో 
- జీన్గో జాయ వేతేన యసాక్ | సూ కేజీ శ్లేనాభి శేషుళూలం 

డాహోమాంద్యం జాడ్యవూ-లన్యని దా | సత్వ త్యానోజూ 

య తేబుద్దినాశ స్తస్మాళ్లీ స్టే కన్య క్యాంగవమాజ్యమ్' ॥ గందం 

చామం మృుదిర్టికాం సేవయే ద్యా సూళతో జీర్ల స్పర్వదోహావ 

వాంటి; 1 

తా, ఉప్పు తీళ్షకరపచదార్థములు. ఫులుసు వీనినధికముగ కేవింపంజనదు, 

ఆధికముగ సేవించిన రసము జీర్ణయుగాక బొడ్డుకింద శూలించుట వొడలుమండుట , 

ఆగ్ని మాంద్యము జాడ్యము ఆలస్యము నినముర సత్వతు యము బుద్ధి నాశనము మొదలగు 

నుప దవంబులుగ లంద కావున రసము జీర్మించువరకు కలుబంన రశమునో నాశ్రే 

చెయ్యిని గలిపిశాని లేక పుల్లని కంవముల గాని లేక దీప చాకుపండునుగాని సేవిం 

పు చుండిన రసాజీళ్టమువలన గలిగిన 'సర్వదోషములు నివర్తించు. 

ల 
* నింబప తే 
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విరోగత రసనదోహ నివ_ర్షకోపాయము, 

శ్లో! [చర కే] కార్పానదళనిర్యాసై _స్తండులీయరసేనవా | 
అభ /కంజీర కై ర్యు_కృం లోహచూర్షంసశర్క_రమ్ | 

రస వేధవినాశార్థం కుర్వాదె ఛసజ్య ము_త్రేమన్ | 

తౌ, పెడి ప త్రియాకు రసములో గాని చి జివేళ్ళరసములో గాని అభ)కనీం 

దూరము జీలకజ్ఞ పంచదారగ లివ్ సేవించిన రస వేధలు నివర్సించు, మణియు చెడి 

(ప త్తియాకురసములో గాని చి జివేళ్ళరసముబోే గాని లోవాభస్మము జీలకజ్హ పంచ 

చారగలిపీ 2 మండలములు సేవించిన రసవేధలు నివ రీంచు. ఇది యుత్తీసుమైనది, 

రన మెక్కి. న ందుకు చికిత్స, 

ఉ॥ [పంచపాది] ఆరయదూడియాకురసమ దున నేయియుంబం 

చడారయు | న్లూరిచియన్శరీచమును గూరిచి [గోలినమిద 

శై త్యపు! న్నీ రును వేడినీళ్ళు త గనిత్యమునున్దల మా డిపధ్యము। 
_న్వారక నెయ్యిజానయు  నవశ్యముసేవయొనర్చ నెక్కిన | న్నా 

రదరోగగర్యములు భంగమ్చులై చను ధారుణ్స్థలి౯- | 

(ఈ సద్యములోని యావధమును 2 మండలములు సేవింపవలయు.) 

చం! [సంచపాది] నృపతరుపల వంబులును నిర్భులమైనను రూబ 

లే లము | నిరపచన మొప్పంజేసియును వేమునురండుతులాల 

యెత్తున! త్యపటుగతిన్ఫరీరమున నద్ది యు నెండనునుండి స్నా 

నము ! న్విఫపులముగానొనర్చియును "వేయు. బథ్యము కొజ్ల 

గంజిచేం | గవటవు సూతరోగముల గర్వములన్నియుమాను 
దరకా | 

సిద్ది 

(ఈ పద్యములో ని యొషధమును 2 మండలములు శీవించినను లేక గంథక 

_తెలమును సేవిం చినను రస వేధలు, మానును.) 

రనతాపోర బచేపనములు, 

శ్లో! [ఆయుక్వేచే] థాత్తీకుమూరీ నర్చాఫీ.కూశ్మాండం భృంగ 
రాజకొమ్ | కాకవమాచఛచీమేఘనాదా రంభాకందంనజీరకమ్ | 



రనగంధ కాది (ద్రవ్యశుద్ధి నిరూపణ; 11138 

కార్పాసంచావమ్చుతా చై వ జంబు కాబింబతండులమ్ | నవనీతే 

నమం లేవ్యంచంద నే రవ తావనుత్ | 

తా, ఊస్రిక పప్పు కొలుబంద సర్బాశ్నీ బూడి డెగుమ్ము శు కోయ గుంటగలగర 

నల్ల కొచి చిిబెవే ఇరు ఆరట్గడ్డ జ్లక“జ్డ పడి పల తయారు తీస్ప తీ “నే శకున క్కు. 

దొండాకు పసీగ డు వీనిలో + సమభాగములున్ రసముద్సి వన్న మం చిగంభమయుగ లిపి 

శరీరమున లేసనముజేసీన రసతాపము నివ దర్హించు 

రనతాపనివ_ర్త కోపాయనముః? 

[మూధవనిదానే) జమ్బ్మూత్య_క్తి)ఫలాం బింబ కునూరీచ న 

మంవిబేత్ |! రన తాపంచహాఘోరం నాశయేచ్చ సుఖీభ వేల్ ॥ 

తా, చేడు చెక్కు (తీథలములు బాం డాకు కలుఒంద వీనిలో సమ భాగము 

లుగ రసముడీని (తాగిన కడుభయంకర మైన రసజనితే శరీరతాపము నివర్తించు, 

ఎ వో [సిద్ధగ నార్ష్మ వే] కుమారీరననంయు క్షం జీరకంతండులీయ కమ్ ! 

శార్చానబీజకందై వ నవసీ తేన చేవ యేల్ | 

చంత నేన నమంకృ్ళ తా ప్యాలేపోరస తాపనుత్ [ 

తా, జీలకత్ణ చిలీ ప్టిగింజలు వెన్న మంచిగంథమ వీనిని సమభాగము 

లుగ గంహిం చి కలుబంద రసముతోనూరి శరీరమున _ లేపనమాజేసిన తల కెక్కిన 

రససతాపములు నివర్సించు. 

రన మం[తము, 

(నిత్యనాఢీయే] ఓంగోరుకుగోరుకునాథం | అటుగట్టునానాశిచోళు 

సా౯సుచాత్సకోటికిర్కి_ణి | చేవిఆకుకోటురుం | రాం [ధరణి!. 

హరణి! ఘృటకాభరణి | నకల చేవి! నకనపూజూ పాదం ।పాద 

రసం |! కీరాయం | గహాంరాం | గూాడాతాం ! నారాయణ తాం 

అల్లాతాం | త ర్శిణితాం | తిరాతాం |! మహాతిర్రాం | గోరు 

గోరుకునాథం | అనునీమం[త్రముచే నభిమం(తించి యాపధ 

సేననను  లేవనౌాపధముల నభిమం(తించి లేపనములను 

చేయించవలయు, 
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రన తావములయందు పథ్యము, 

శ్లో! [సిద్ధవిద్యాభాః] రనజనితవిడాహ  ల్ళీతతోయావగాహో 
మలయజఘనసాగై శ్లేపసంమందవాతాః | తరుణదధిచత [కం 

నారి శేభీఫలాంబు | శిశిరమధురసాదై రీ తెముళ్నం(ప్రక నమ్ | 

తా, పాదరసముళలన తౌాపముగలిగిన శీతోదకములో స్నానము జేయుట 
శీగంధ కర్పూరయుల లేపనము జేనీకొనుట చల్ల నిగాడ్బ్చులు తీయని"పిటుగు చల్ల నారి 

కడపుకాయనీరు శీతకరరసయులు మధుకరరనములు చల్లి నివంటకము అనావానిని శీవిం 

చుట పిక ।స్తంబు, 

రసౌవభ చేవనయందు పథ్యము, 

శా! (మాధవనిడా నే] గోధూమజీర్ల శాల్యన్నంగవ్యంతీ రఘ్ఫతం 
దధి |! తండులీయక థాశ్య్యాకం పటోలాలాబు మై ంధవమ్ | 

అభో+దకంముద్ల రనంచూంనం జూంగలజంహితమ్ | ఉన్ధానే 

నతిచాత్యర్వంకృస్ణామినాథీజీరకమ్ | అభ్యంగమనిలకోశే 
తలైర్నారాయగాదిభి, | ఆర్జిత బ్లీతతోయేన మ_స్త శేష 
పేచనమ్ | తృ స్లాయాం నారి శేళాంబు ముడ్లయూషం నక 

రృ_రమ్ ! (దాతా చాడిమకర్నూరకదళీ నాంఫలంహీతమ్ | 
రస వేధానివృత్యర్థం దధిశ్లీ రేక్షుశర్క_ రాః శై తో్యోపచా 

నై ర వై ్ఫశ్చక _రృవ్యంస్యా ద్యథోచితెమ్ I 

శా. నోధఘుమలు (పాత వియ్యపువంటకము ఆవు నెయ్యి ఆవుపాలు ఆవు పెరు 

చిల్లీనార ధనియాలు పొట్లకాయ ఆనుపుకౌయ సె ంభవలవణయు వేంఘోదకము 

ఎపెసలకట్టు జాంగలమాంసము ఆనువానిని సేవించుట నిక్కుటముగ వమనంబులైన 

వీప్పని ఫాన్నగంటికూర జీలక జి అనువాని ర శేవించుట చవాతవీకొరముగలిగ్న నారా 

యణతెలయు మొవలఉవానిచే నభ్యంజనము జేయుట పీడకలిగిన శీతోదకములో శిర 

స్సాన్న వము జేయుట దప్పీగలిగిన నారికేళోదకము పంచదారతోగూడియుండు పెసర 

కట్టు (దాక్షపండు డాడిమసండు పచ్చకర్ఫూరము అరటిపండు పెటుజ పాలు 

శౌజుకు పంచడార యితేరముశై న 3 న్యోపచారములు మొదలగువాని యథోచిత 

ముగ జేయుట యిట్టి యుపచాకములచే రసతాఫము నివన్రించు, 
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రసౌవధ సేవనయం దపథ్యము, " 

శో త్య జేత్యూ_ షా ండవారాకం వే(తా(గంకార వేల్ల కమ్ ! మా 

షాన్ఫ సూరనిప్పావం * కుళుళా న న్పర్ష పౌ_స్టిలాళా। బృహతీ 
'రాజికాబీల్వం దివా నిచాంచ మైథునమ్ | 1 లంఘనోద్వ ర్త రన 

స్నానం తా[మచూడం సురానవమ్ | జలమాంసారనాళంచ 

భోజనంకదళీద శే! కాంస్యకం గురు విష్టంభితీళ్లో సంచ భృశం 

త్య చేల్ | అపథ్యం సూతే రాజన్య ఫ్రురా![ హో నారో కం మహార్షి Del 

తౌ, కుమ్ముడు కౌయ వం కోయ పదుదపోమ్ము కాకరకౌయ మినుములు 

సెనగలు అనుయులం వులవలు ఆవాలు నువ్వులు మలకకౌయ నల్లావాలు మారేడు 

కౌయ పగటిన్నిద న్ర్రీసంగమము లంఘనకు శరీరమ్మ్శనమ స్నానము కోడిమౌం 

సను కల్లుఆసవము జలమాంనము కలిఅరటియా కులోభుజం చుట కం చుషాగ్రయులో 

భుజించుట గురుకరపదార ములు మల బం ధకరప రార్థ ములు తీళ్లక ర ద్రవ్యములు వష్ష 

కర(ద్రవ్యములు యివి రసజేవన జేయు వాగల కపథ్యకరం౦ బులు, 

గంధకోత్స త్తి టె, 

శో! "శ్వతద్వీపే పురాదేవ్యా శీచీవీర పయోని ణేః। క్రీడంశ్యా 

న్పఖిభి స్పార్థ మధన. (త్పన్నతంరజః | బహుళం [తదజోతీవ 

నుగంధిసుమనోరారమ్ [ శీరార్ల వేతుసాధ్యాయ ద్లుకూలం 

రజసాస్వాతమ్ | ధాతంచ నఖిభి స స్త తజ్జాతంగంధకం రజః | 

మ సనదేదాణా శ్రా వ్యమృు లేన న నహ పరోన్ధితమ్ ' నిజగంభే 
నతా౯ నర్వా౯ సార్ష యామాసన డానవాకా। తతో చేవగ౫ 

రు_క్సం గంధకాఖో వ ''భనత్యయమ్ | రన నస్య బంథనాన్టాయ 

జారణాయ భవత్యయమ్ [ యేగుణాః సార బ్మేపోకా స్టేచె 

వాత్ర భవంత్వపి | ఇ క్వేవం గంధకోనామ విఖ్యాతః వీ,తి 

మండలే | బలినా సేవితః పూర్వం (ప్రభూత బలహేత వే | 

వాసుశేః కర్త క_స్తన్య తేన్ముఖ జ్యలనాద్దు/తమ్ |! వాసోగం 

భక గంధా థ్యాః సర్వతో మిషశ్తంతత; ( 

, _ _ జం అగ 
ల! కుళుశాక౯ా లవణంతిలాక_ఆనగావుల వలు ఊసు నువ్వులు, 
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శా, త్ ల్లి తీరసము! దతీరయు నంనలి శ్వేత ద్వీపమునందు చాలిక తెలతోడ 

పార్వతీ లేని క్రీడింప్రుచుండ రజుస్యలయెనందున కడుసుగంభయుగ నునోహరముగ 

నుండునట్టి రతోయు_క్షవ్యస్త్రమను వెలిక ల్తేలు క్షీరసము[దమునం దుదికినందున 

రజస్సు గంధక ముగనయ్యు, అది కీరా మథన కౌలంబున నమృతేముతోడ నుత్చ 

న్నంబర్యె. మజేయు నది తనవాసనవలన సకల దై త్యులకు సంతోషము. గలుగం 

జేసి, దేవతలు దీనికి గంధకమను సేరు బెట్టి రసబంధ నార్థంబు జర ణార్భ ంబు నుప 

కాగిం చుశటుల రసమునకుగల గుణంబుల న్ని యు దీ నియందునుగలినె యుండునటుల 

వా కీరాదచము జేసిరి, ఆప్ ముదలు దీనికి శూమండలమున గంధక మని పఖ్యా తిగలిగ, 

దీనిని పూర్వ ్శ్షెలంబున బలిచ కవి బలకరార్థ మ భకణముశే స పిదప నుభన 

కొలమునంయు వానుకి సీడ్స్చున పుడు దాని ముఖిజ్యాలలవలన గంధకముకరిగి భూమి. 

యందంతట శెదణె. అదిమొదలు గంభకము భూమండలంబున లఫించుచున్నయది . 

గంధక లతుణము, 

శ్లో గంధశ్చతుర్విథం[వోకా ర క్షఃవీతస్పితోఒనతః ॥] రకా హేమ 

క్రియాసూ_క్షశ్నుకతుండనిభోపరః | పీత్రశ్చమలనార*ఖభ్యో 

(ోప్థోరనరసాయనశే | శ్వేతా (తఘుటికావ్రోక్తా లేప నేలోహ 
న్ ఎ తలో అల్ల ల జ లో ల య బళ 

మారశే [| సుదుర్షభ స్తు కృష్ట నజర మృత్యునాశ నః క 

తా, గంధకము యొబజుపువర్త ముపసుపువర్లము త వర్ష ముక్ఫష్ణువర్గ ముగ లది 
శ ౭ a లు to Fi 

విధంబులు, అందు ర_క్టవర్హయుగలదై విలుకముకళ్కు_వంటి కౌంలీగలడై 

యుండునదిస్నర్ష (కియ షషైరాగించు, 'అదికడు[పళ_స్టంబు, పసుపువర్ష్మముగ లది 

ర సొయనోపయు క్ష బు. "శ్వేత వర్ణమయుగలె నకి లేక లోేోనామారణముల యం'ను ప 

తట దుర్గ్శభ ము, 
యోగిం-చు., కృస్తవర్ధ ముగ లది జరామృత్యువులబోకడుచు. 

సంధకనామములు, 

న్లో! [(గంథాంత శే] వై గంధకణాగంధళ్ళ గంభీరోగంధకోబతల్॥ 

తా, వెగంథకము సుగంధకము గంఫీరయు గంధకము బలి అనునవి గంధక 

నసనామంబంలు,। 

శోధన యోూగ్యగంధక లశు.ణములు, 

న్లో క పిక చ్భునిభ బ్బూయో నవసితనమ[పభః'। _ 
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సమృదుః కఠినస్స్ని గ్ల క్ పో గంధక్రఉచ్వతే | 

తా, దురద సొండివిత్తుల తో సమోనముగ వెన్నత్ సమానమైన కౌంతిగలదిగ 
మృదు కఠిన న్నిర్ధములుగ నుండు గంధకము శ్వేస్టంబు, 

, ద్, గంధక శుద్ధి 

నో సాజ్య భాండే పయంటీ ప్లా ముఖంవ"్శస్తే)ణ బంధయిత్ | 

తత్స మేమార్డి తంగంధం వ్నిప్తా (సా) వేణశో ఫ మేల్ | 
ఛాండంనితీప క్యు “భామ్యంతే మం చేయం పుటంలఘు | 

' శతఃవీ. "కే దుతేంగంధం శుద్ధం యోగే యోజయీన్ ॥ 

తొ, “సేతికుండలో పాలుబోసీ చానిరూతికి వ్యన్రయునుగట్టి దానికే గం 

ధకచూర్లయు బర చి యాకుండమూతిని మూకుడుచే మూసీ చీలమన్ను శేపనముచేని 
మొండిం-ి మాకుడువరకు 1 గుంటలోపాతి చానిప యేరుపిడకలతో లఘు పుటం 

పడిన యందలి గంథకముకరగి సాలలో (సపించు, పిదప దానిని సాంగళీతలమున 

డీసీ యావధములలో | బయోగిం చినొ నవల యు, 

న్లో! దుత్తూరకేజిక్రీలిం7 ః కుమా ర్యాథ వునర్నవై.ః 

మేసునా టె దైశ్చ isan కేన ధక్, 

శోధ వైరైల్న ర్భలంనర్వ యమా గమ పరివ ర్త త్ ॥ 

తా, గంధమును వుమ్మెత్తావమెగ లిచన్ను లింగ పొటకలు బంద లిజేరు చి, 
న! రగ 

ఆనువాని రసములలోను ఆవుపాలు నెయ్యి తేనె అనువానితోను భూయర్శతము 

పక్వముచేసీన కుద్ధియగు. శానిని సరృరౌెఃాగ ములయందు నుపయోగింపందగు, 

గంధక వై లము. 

క్లో అర్క శీర స్పుహీశీ రై ర్య నం వం నప్తధా: 

దపవసీ తేన విష్ట్వావత్రవలేపయేత్.. 

తేద్వ ర్తి రిర స వ్ జే “దృథృంధార్యా ప్యధోముఖమ్ 

లె తె లంప లేదథోబాం 3 వయో షు “జజ యిల్ 

తా, జిశ్రేడుపాలు బాంత చెముడుపాలు అనువానిలో వస్త్రము జడే 

తడిపి యెండించి గంధకమును జెన్నలోనూరి దానిపె లేపనముజేనీ లావ్రగ.వ 
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దీపములో వెలిగించి దృఢముగ తల క్రిందుగ బట్టుకొని చానికడుగన 1 పీడతనునిచిన 

యందు గంధక తేలమయు (సవించు దానిని సర్వాషధములయందు (గ్రహింసందగు, 

గంధక కల్క_ము. 

శ్లో! [చవీశా స్తే] వాతారిత్రెలనంయు క్షం గుగ్గులు |త్రిఫలాన్ని 

తమ్ | గంధకం రనరనంయు కృం జరావ్యాధి వినాశనమ్ | 

మానమా।త 'వమోనేణ శృ ణువమయ్య్యూమి తేద్దుణా్ |! అ 

రో ఛి గండర ఎవ తథా శ్లైవ్ణ సముద్భవః | అపష్టాదశచ 

కుష్టూని రాజయత్మూలే దై నచ అమ వాతి క్నె?పల్హుంచ తథా 

సర్వ(వణానిచ ! నశ్యంతి వ్యాధయస్స క్వే గంధకన్య(పభా 

వతః | షణా నన్య (పయో౫ణ శృణువమ్నూూమి తత్సలమ్ [ 

హంసనవశ్లాశ్చ యే శేశావలీ చై వావలంవీని | తర్భ శాన్టేన 

5 ఆ శ తుల్యశ్చ వృన్ధి*వి తరుణాయ తే | దివ్యద్భ్మ్య సమాయుకో 

జీవే గాచం[దతారకమ్ | ఆకుంచిత ఘనంశేశా దీర్ధృదృష్ట్ 

శృజాయ లే | చలాదంతా మందదృష్టీ రృలశుకారి నంత " 

యః | నిర్జిత్యయావనంమయాతి (భమరా ఇన మూర్థజూః | 
దివ్యదృష్టి రహో తేజా -వకోవాలవకర్ణ యోః | చత్షుపాతొ 

ర్ధ తుల్ళోసా బలేనబలివిక్రమః | దృఢదంతోవ(జకాయో 

ద్వితీయ ఇ్రవశంకరః | తస్యమూూ!త్ర పురీపేణ శుల్చం భవతి 

కాంచనమ్ | 

తా, ఆమునమున గుగ్గిలము (తీఫల ములు గంధకము పాదరసము వీనిని సమ 

భాగములుగ ఖల్వములోనుని చి నుర్షించి యొకమౌసమువరకు శఛరీరబలాను గుణ్యయుగ 

శేవింపుచుండ్ణ ముదిమి ఆర్బస్సు భగందరము yr rem కకత రాజ 

యత్న ఆయహబాతము గుల్మము సర్వ్మవణములు మొ సు దోగములన్నిటిని గంధకము 

తనప్రభావమునలన నవ్కిప్రం చేయు. మతీరపు-దీనిని 6 మాసములు సేవించిన నరుడు 

కేకకంహో సదూనుండై చంద్రనత్నతంబు లుండువరకు జీవించుటయేగాక నెరనీన 

వెంట్రుకలు (వేలాడుచుండుచర్మము కదలుచుండుదంత ములు దృష్టి మౌంద్యము బల 

శ్షీణము శుక్రక్షయుము అనువానినన్నిటిని జబోకడచి యావనమును గలుగం జేయు, 
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ముడిచి కెనియుందు వెంట్రుకలు దట్టమాగ సెరిగితు మ్యెదవ లె నల్ల గనుండునా, దృష్టీ 

దివ్యముగ నుండుటయేకాక మహా తేజస్సుగలవాడై పందివలెనె నూత్ముమైన విని 

కిడీగలవాడుగ గరుత్మంతునితో సమానమైన దృప్టీశల వాడు? బలనులో-దకష్త రి 

తో సమానుడు? దృఢదంతములు వ(జదేవాము గలవాడుగ ఆండవకంకరునితో 

తుల్యుడుగనుం డు, మణియు వానిమల మా (త్రయ వలన నిశ్చయము?  తౌ|మబంగా 

రంబు లుత్పన్నంబులగు, | 

శుద్ధగంధక్ర గుణము. 

FA శుద్ధోగంధో వాే(దోగా౯ా కష్ట మృత్యు జరాడికొ౯ | 

అగ్ని కారీ మసానుహ్లో వీర్యవృద్ధిం కరోతిచ ॥ 

శౌ, శుద్ధి బేయబడిన గంధకము కుష్టువు మృత్యువు ముదిమి మొదలగువానిని 

నశింపం జేయుటయేగాక అన్నిదీపనమును మిక్కుుటముగ నుళ్షమును వీర్యవృద్ధిని 

గలుగం జేయు, 

అశుద్ధ గంధక చోపము, 

శో అశుద్ధగంధం కురు లేచ కుష్టుం "తాపం భ)మం పిత్రే రజం 

తధ్రైవ | రూపం సుఖం వీర్య బలం నిహంతి తస్మా ద్విశుద్దో 

వినియోజనీయ,; ॥ 

తాం అఆశుదగంధకము కుస్టువు తాపము (భమ పి తరోగయ వీనిని గలుగం 

జేయుటయే గాక రూప సుఖ వీర్య బలముల నశింపంజేయు, కావున శ₹ెషధముల 

యందు శుద్ధి చేయబడిన గంధకము నే జేర్చవలయు, 

ఇంగలీక శుద్ధి, 

శ్లో! ((ంథాంత శే] హింగుళం _గ్గన్భపయసా మర్దితం శుద్ధిమా 

ఫు యాత్ | జంవీర ఫలజ(్రా వై రుర్ష్వంశుద్ది ర్భృనిష్యుతి |] 

తా. ఇంగిలీకమును చనుపాలతోను నిమ్మపండ్లరసముతోోను మర్సిం చిన శ 

యగును, పీదప దానిసౌషమధము లలో నుపయోగింపంజను, 

ఇంగిలీక గుణము, 

న్లో! హింగుళ నస్వర్వవోషఘ్మ దీపనోతిరసాయనః | 
నర్వరోగ హరోనృప్యోో జారణోే లోహామార కో | 

ఫీంగుళం మధురంతి క్త ముష్టవాత కఫాపవామ్ ॥ 
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తా. ఇంగిలీకయి సర్వదోషముల బోకడచి ఆగ్నిగీపసనమును గలుగం జేం 

టయేగాక నర్నగోగపహార ౦ సాయనోపయు క్రముగ వీర్యవృద్ధి కారిగ జూరణలో 

మారణశోపయు క్త ముగ మధురముగ వగరుగ వుష్మవాతీమును బోకడచ్చునదిగ నుం? 

అశుద్ధ ఇంగలీక దచోపము, 

షో త న్లో అశుద్ధో దరదఃకుర్వా త్కు_స్థంశ్రై బ్యం క్షమంభ మమ్ | 

చమూహంచ శోధయీ _త్త్న్మా చ్చుద్దంై ద్యస్తు హేంగుళమ్ | 

తా, అశుద్ధ మె యింగిలీకము కుస్గువు పుం_స్యహోని [శ్రనము భమ మోవా 

వీనిని గలుగ౦ం జేయు, కొవున దానిని కుద్ధి జేయవల యు, 

తాళకోత్స శ్రి, 

ఒల్లో రి 5 9 అవ న్లో సంధ్యాయాం నరసించాన బార ర్యా కశిఫుర్చ తః | 

తన్యచ్చవినమా తాళ సత్యమా లేఖనా|శ్రితః | 

ల వా, తొల్లి నరసింహమూర్తి సాయం కౌలమున హీరణ్యక శి ఫుడను రు 

డై త్యునివధిం చి వానిచంకల గీ-చినంకున వానికోసమౌాన కాంతిగల తాళక. 

వుత్పన్న ంబయ్యె 

'తాళక భేదములు, 

శ్లో॥ హారి తొళం ద్విధ్య్నావోక్తం ప్మతాఖ్యం పిండసంజ్ఞి తమ్ | 

x తత్పతహీనం పిండాఖ్యం తమో; పూర్వం గుణాధికమ్! 

తా, తాళళ్లీము ప్మతాఖ్యము వీండికము అన 2 విధంబులు, వానిలోప్ట 

ఖ్యమనునది గుణా ధికన్యయ గలదిగ పిం డాఖ్యమనునదీ హీనగుణముగలదిగ నుండు. 

"ఒగాళ క్ష నామములు, 

శ్లో! హరితాళ మలంతాళం గోదంత నటభావణమ్ | 

వీండాలక్౧ నినగంధం వంజరం కనక[పభమ్ || 

తా, వారితొళమలము తాళము గోదంతము నటభూమణము పిండాలకః 

విసగంధము సీంజరము కనక్మ్పపభము ఆనునని నారిడళ్ నామంబులు, 

* లేరో రాద్యంగుణో శిష్ట తతో ఫీనగసణం పరమ్, 
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తళ క శుది, 
యా 

వ్ల తాళకం కణన: కృత్యా దనాం శేనచ టంకణమ్ | 

జంనీరాణాం (దవే ర తూళ్యం కాంజిక $ వాళ యేతు నః 
0 QO. ఇ} 

న స్టే చతుర్లు శేబధ్యా డోలాయం[ లే దినంవచేత్ | 
క వ్ నా నందూకేనారవాళేన దినంకూశతాంశజె రసెః | 

౯ “3 ర వ్ (అ) 

తిల్పటే లై ఃపచేద్యామం యామంచ |త్రిఫలాజలై 8 | 

శ్వ ౪ (క "౦ ( ఆల రి 3 [తిచారం తాశకం భ్ర వ్యం పిపి యూ తె)క్వే కాంజి కై | 
షు 

ఏవం వా్గదశ భాపాచ్యం శుద్ధ ంయోగేషురారాజయేత్ | 

తా, తాళకమును శేకులుగనొలిచి దానికి పది వస్తానము వెలి గారముగ లీపి 

నిమ్మ పండ్లర సముతోను కలితోనుగ'డిగి 4 మడతలుగ ల “ట్రలో మూటగట్టి డోలా 

యంత్రేమున కలి సున్న పునీళ్ళుబోనీ చానిచె 1 దిన గుమ్ముడు కౌయర సము తో 

1 దినము నువ్వులనూనెలో 1 రూమువండి పినప 1౪ “అరసయుతో నొకొ్క_కరుూ 

ముచొప్పున 8 మార్లోను నోమూత ముతో నొకొ్క్కా' జాముచొప్పన తి మాగ్లును 

కలితో నొక్కా.క జూముచొప్పున తి మాడుమొర్లు. ఈూం భావనముజేసీ డోలా 

యం[తమున వందవల యు, ఇ త్తెరంగున ]2 మార్లు. ఏన ఆెళకము శుద్ధి యగు, అట్టి 

దాని నౌెషథములలో (ఎతమోగింప౦జను, 

ఆాళకభన్మృము. 

న్లో నదళం తాళకంశుద్దం పునర్నవారసేన 1. | ఖల్వేవిమర్హ జ్ 

చేకందినంపశ్చా ద్విశోపయేత్ |; నంశోమ్యగోళకంతన్య 
& చాన్. ఒడ హాజీ ఏ కుర్యా త్తంచవిక్ సయేత్ |! తతః ఫునగ్నవా రై స్రల్యర్గం 

తు(పపూర యేత్ | తతతంగోళకం'., క్యా ఫున స్తేనెవ 

పూరయేత్ | ఆకంఠంవిశరంతన్య పిధా ంంభారరో నఖ | 

దిగాన్యంతర శూన్యాని పంచవహిన్నం [ప వీట త్ | స్థాలీం 

చుల్యూం నవమారోప్య (కవూదహ్నా. ఎపర్ల త్ 1 వనం 

తుుమియ లేతాళం మా. తాతా వినర, ౫% 1 అనుపానా 

స్య నే కాని యథా యోగ్యం వమ ౯ 

36 
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తా, శుద్ధిజేసిన తాళకగును నేవలుగ నొలిచి గలిజేరురసముతో ] దినము 

మించి యుంటపెసీ యొండించి చానిని బింసుబలె చిన్న నినోరుగం మంటిసా తలో 

నునిచి దానికంన మువగకు గ లి జేకర సమునుబోసి దాని-పియాసీ ర్ వనము అహో రాత 

ములు పొయిమోదనుని చి | కమాన్నులకో నెక తెగ కదండిన తాళక ముభ స్మంబగు, అం 

దొకసరిగింజయెత్తు ననుపానవి శేషయుల తో సేవించిన సర్యరోగమయుల హరింపం జేయు, 

* తాళకగుణము. 

న్లో, శేష వాతవిపర _కభూత హృద్దీక నంచనీతలరుజూవహమ్ | 

స్ని గ్గ ముష్ల క టుకంచ లేఖనం కష్ట హోరిప రితాళముచ్య తే i 
శ ౯ © 

తా, తాళకమయు ఛేష్మము వాతము. విషము రక్తదోషము భూతదోపము 

నిని హూరింపం చేయుటయే గాక అన్ని దీపనయును గలుగం చేసీ శీకపీడను బోకడచు 

దిగ సీర యుగ వుస్టముగ “కౌరముగ లేఖన కారిగకుష్ణు వునుహ రింపం చేయునదిగనుండు a 2 

అశుద్ధ తాళక వోషము, 

శ్లో అశుద్దం తాళమాయుఘ్నుం కఫమారుత మేహకృత్'। 

తాషస్ఫోటాంగనంకోచం కురుతే తేనశోధయేత్ | 

ChE అశుద్ధ తౌళ కము ఆయువుకు శయింపం జేయుటయిగాక కఫము 

వాతము మేహాయు శరీర తౌపము స్ఫోటక ములు ఆఅంగనంకో.చము తీనిని గలుగం చేయా, 

కావున దానిని కుద్ధి జేయువల యు, 

మణిక్లిలభేదము. 

శో మనశ్సిలా 'క్రిధా(ప్రోక్తా శ్వారూూంగీ కరవీర కా | 

ద్భిఖండాఖ్యా చ తా సాంతు లతణాని నిబోధయ | 

శ్యానూ హీంగుళవ(ద్రక్తా కిం చిత్సీతా విద్ క్తికా | 

కరవీరార కృనర్లా మార్గ గూపాశిభారయుక్ | 

కించిద్రకాచ గారాచ ద్విఖండా భారవత్తరా | 

త్రివిధా సుచేస్టాస్యా తృరనీరా మనళ్ళిలా 1 

శ తెళకమన వారిదళము, 
లా 



రనగంధ కాది (ద్రవ్యశుద్ధి నిరూపణ: , 1123 

తా. మజీశిల శ్యామాంగి కరవీర ద్యిఖండములన ఈ విధంబులు, అంచు 
యింగిలీకమువలె నెజ్జగ నొకింతపచ్చగ కౌంతీహీనయుగ నుండునది శ్యామాం? 
యనియు యేజ్ఞగ చూర్లయు నో సమానయుగ కడుబరువు*నుండునది కరవిరమునిరయయు 

నొకీంత యొజ్జగ పచ్చగ కడుబరువుగ నుండునది దిషఖండమనియు  జెప 0 టడు, 

వానిలో కోరపీరమనునది (ేస్టంబు, 

మణిరిల సుది. వల ద్ధి 

శ్లో! ((గంథాంత శే] సూత్మవ్యన్ర్ర ద్యయోచేతం మనో గుప్తాను 
ఖంభనమ్ ; వాచయ్ వ్యాగమూ[(లేణ శొలయం[ తే డొన 

(తయమ్ | వచన-కురు తేహ్యు త్ర శుద్దిర్భ వతినిశ్చయమ్ | 

కౌ, మణిశిలను సన్న మైన జమిలిబట్టనమాటగ ట్రై మేకపం చితముతో తి గిన 
ములు డోలాయం [తమున వండిన నిశ్చాయముగ సగ్ధియగ, | 

శో అగ _న్యప(త్రతో యేన శ్చ ంగి జేరరసేనచ | 

భృంగితో యేనపచ్యేత తం న_స్పనాశిలా ॥ 

తా, మణిశిలను ఆగనీయాక అల్లము. గుంటగలగర అనువాని రసములనో 
చేజేసిమారు వండి నేజేనీమార్లు భావన జేసిన కుద్ధియగు, 

గారీవాషాణ శుద్ధి, 

శో! ద్విపలం గౌరిపాపాణం మర్షగ్గం జంబీరవారిణా | 
పిసష్టం కతాగ పళే బభ్యా డోలాయం।కేణ బుద్ధిమా౯ | 

శిలా మోౌగోద కేపాచ్యం భ వే చ్చుస్ధి ర్వివిశ్చ యక్ i 

తా, 2 పలములు గారీపాసూణయును నిమ్మ పండ్లరసమునో మర్లించి ము జేనీ 

జమ్మిలిబట్టన మూాటగట్రి సున్న పునీళ్ళతో డోలాయం తయన క జాములు వండిన 
శుదియడ, 

ధి 

ఉల్ల సావాణ శుద్ధి. 

న్లో! ఉల్లి పాపాణ నంబుద్ధిం వయ్య తే శా న్రనిక్సితక్ | 

చూది క కృతంపశేబధ్యా శిలాతోరోదకేనచ | 

రోలాయం (లేదివై కోంతు వపాచితంచ విళఘున్ష్వతి || 
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శా. ఉల్లిపాపాణయును చూర్జ యు జేసీ జమిలిబట్టన చూటగటి డోలాయార్యత 

మున సున న్న ఫునిళ్ళతో 1 దెనము వండిన శుద్ధి యును, 

శో [అగ్నిమతే | మభునాపాచ యేజ్యామం శనై ర్భృడ్యన్నినా 

"తతః | జల్లి పామాణ కుద్దిక్చ భవే చెవం విశారదః | 

తా. ఉఊల్లిపసాపాణమును. తేనెలో వేసీ యొకరూము మందాగ్నితో మెల్ల 

మెల్లగ వండిన కుద్ధియను, 

a 

సో నోమూూ తే దొడ్డిపాపాణం డోలాయం। కే దిన తయమ్ | 
య య 

పబ స్యా తతోపాచ్యం నన్యుక్చుద్ది ర్భవిష్యుతి | 

తా, దొడిపాపాణమును చూర ముబేని జమిలిబటన మూటనగటి అవుపంచిత 
యె af) ళా న్ 

మూ? డోలాయంత్రమున తీ దినములు వండిన శుద్ధియగు, 

శ విమల భేదము, 

శో ఏమలం (తివిథం(పో కం పామాఖ్యం తార పూర్య్ణకమ్ | 

కాంస్యపూర్వ తథాచాల్య ల్లత్యుతే నర్వ్వకామదమ్ | 

తా, స్వగ్ణమౌాతీకము రాప్యమాక్షికము కాంస్యమౌోకీ కమ అతన నినులయు 

తీ విధంబలు. ఇడి సర్వ కెమ్యుముల నిచ్చును. 

విమల లతుణము, 

న్లో వర్తులః కోఠణానంరు చక స్నిగ్గశ్చ ఫల కాన్వితః | 

మరుక్సి త్తే తేహరో వృ పే విమలశ్చ ఎసాయనః ॥ 

శా, కాప్యమా శీ కము గుండము కోణయు_క్రముగ దట్టయుగ పలకలంగ 

వాతసి తముల హారింసం జేయునది: వీర్యవృద్ధి కెరిగర సాయనోపయు క్షముగ నుండు, 

మఏమయమల శుద్ధి, 

నో వాసాస్ట? నర్నవాసిందు వారకంయన్యకన్యచిల్ | 

రసేన స్వెది దిళంయామం విమలం నిర్భలం భవేత్ | 

ఇ సీమల మన -మాతీకభీదయు, 



రనగంఛ కాది (దవ్యశుద్ధి నిరూపణ: 1195 

తా, వినులమును అడ్డ "సర యు ౫లిజేరు వావిలి అనువాని రసములలో దేనితో 

చేని డోలాయంత్రయున 1 దినము వండిన శుద్ధి యగు, 

| 71 ఇ ళో = క్లో [గంఛాంతే శే] పాట నాద్విమలంభన్నం సూక్షువ స్టే) 

బంధయీత్ | అవిమా! తే కాంజికేచ పృథ క్క్యభితవారిణి | 

డోలాయం[ తచతుర్యామం సాచయే చ్భుద్ధి మాఫ్ను యాత్ ! 

త. విమలమును పగలనొటి సన్న పుబట్లన మాటగటి ) గఅపంచితముతోను 
(J) వి ey = 

కలిలోను (పత్యేక (ప త్యేకముగ 4 రూములు డోలాయర[తమున వడిన కుద్ధియగు, 

మావ్షీకోత్ప త్తి త'ద్భేడాదులు, 

శో! [(ఆయున్వేదే) మావీ.కోద్వివిధ క్రైవమావీకస్త్రారమాక్షకః। 
త(ఆాద్యః కన్యకుజ్లోళ్తో దశవర్తనువర్తకొః | 

రా థై వూ గ 

భిన్న దేశ్ పితారోన్యః పంచవర్భ్శసువర్లకః | 
పాపూణబహుళశ్చాన్యో సరా భలతేరోపిానః | 

చె డే 

తె, స్వర్వమావీకము తారమాతీకయు అన మాశీకము 2 విభంబులు, 

మొదటిది కన్య్యాముబ్టమున జనించు, అది పదియవవ న్నె బంగారుతో 'సమొనంై 

కోణరపీాతం బె) యుండు. తారణూవమీకము భిన్న చేశమునజనిం చు, ఇడిరివ వన్నె 

ురగారయుతో సమానమగ బహుళ మెన పాపాణముగలదిగ అల్ప్బగుణకౌరిగ నుండు, 

మూాయీక నామములు, 

శో [నిఘుంచా] అవ_ర్షంచుధుతు త్తంచా తాపిీజంధాతు మావ 

కమ్ | రావ్యమా కీ క ధాతుశ్చ మాకీ కంhేముమాకశతీమ్ | 

తా. ఆవరగ్లయు మధుతుల్లేయు తావిజయు ధాతుమాక్నీకయ రాప్యమాథీకము 

కాశ్నీకము హేమమాతీకమయు అనునవి మాశీక నానమంబులు, 

న్ మాతీక శుద్ధి, 

శ్లో॥ వరండ తై లలుంగాంబు సిద్భం శుద్ధ్యతి మావీతమ్ | 
పక్వంవా కదళీకందతోయీన భుటికాద్యయమ్ | 

త_ప్పంతీ_ప్పం వరా కాశ శుద్ధి మా మాగిమాయీకమ్ | 
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తా, మాశీకమును చూర్ణము జేసీ 2 బట వరో వమయాటగ క్రీ ఆముదము మొదీీ ఫల 

ము అరటిగ డ్డరనము అనుచానిలాి (పతీదానిచే ణో గడియలు వరు 

వండిన మాకీ కము కుద్ధియగు, లేక మొచీకమును. నిప్పలోకాచి (తీఫలకమోర 

ములో వేనీనను కుద్దియాగు. 

(1) పలము మాక్నీకమును త్రేనెతోమర్దించి ముద్ద జేన్ జమిలిబట్టన మూటనక 

వులనకట్టు నోమ్మాత్రము కలి వీనితో 1 జాము (పత్యేక (ప ల్యేకముగ డోలాయం[। 

మాకీకమును కలితో 1 దినము డోలా నం త్రమున నుడికించి చూర్ణము జే 

దానిని నొకపాూత్రయుభాే వేని తేనె నెయ్యిబోనీ 1 దినంబునిచి నున్నగ చూన్షమ 

జేసీ యినుపపా[తలో వె చి "లేన నెయ్యిబోనీ 1 దినమువండి జెయుశు పాల ఫో 1 దిన 

ము ఛావనశేని యెండించి నెయ్యి తేనెతో 1 దినము మర్తించి అంధమయాపలోనునిచి 

వంవిన నందు గురిదిందచాయవ లె సత్ర షయ దొి్ననుః 

మాత్నీక నత్వపా_ తనము. 

నో వవండో సేన జె లేవ గుంజూ మదంచ * టంకణమ్ | 

మర్దితం తస్య వా వేన నత్తం మాశీకజం భవేత్ | 

శా, ఆముదము గురివిందపలుకులు తే నెవెలిగాలము ఏనిని జేర్చి నూరి మొశీ, 

కము-పె అన్ని లోనుని చి యూగిన నంయ స సత్త్వము దిగను, 

మామీక గపణము, 

న్లో శుద్ధ హీ తాప్యం నకలామయభ్నుం ర సాదిధాతూంశ్చ వరం 

(పఫుప్యేత్ | దు స్తే ,సూ చేపహాక్షయచరూరకంచ గుణో త్తం 

వృష్యు రసాయనా గ్ర్యోమ్ | 

తా, కుద్ధ మైన మాకీకయ సర్వవోగ "ఎల హారింపం జేసీ రసాది ధాతువృద్ధిని 

గలుగం చేయునదేన దుస్ట్ర వేహమును శరీగతుయమును హరింపం జేయునదిగ గుణకెరిగ 

వీర్యవృద్ధి కౌరి౫ రసాయనోప యు! కము నుండు, 

న్లో సువర్ష్ మాశకీ.కం స్వామ తి _కృం వృష ట్ట రసాయనమ్ | 

చమువ్యం వార్స్ిహ లేల హందుమేసా నిపోదరమ్ | 

—_ ద i 

* వర్క_యేక్'. 
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ఆర్భశో విషం కండూ (తివోపా నవీనాశయీలత్ ॥ 

తౌ, సువర్షమొతీకమురు చికగముగవగ రుగ వీర్యవృద్ధి కౌరిగ చే త్రహిత కారిన 

నుండును. లింగావ ర్తి కంథరోగము పాండువు (స మేహము విషదోపయు వుదరము 

మూలవ్యాధి వాపువిషనోగము దురద(తిదోపను వీనిని హరింపం జేయు నదిగనుండు, 

అవక మాకీ క దోహపము. 

న్లో! మండానలత్వేం జలపోానిము (గాం విప్టంభి తా నేత గచాక౯ా 

నకుస్టా౯ | ఫాలన్య భేద వ్రణపూర్యకంచ శున్ద్వాది కీనం 

ఇ్షలుమూాతీకంతు | 

తౌ, అశుద్ధమా కీ కము ఆగ్ని మౌంచ్యము బలహోీని మల బద్ధము “నేత్రవోగము 

సమ్హవు శిరో వణము వీనిని గలంగం జేయు = 
చ్ 

"కానీనశేదములు, 

శ్లో వాలుఖాఖ్యం ఫుష్పపూర్వం కాళీనం ద్యివిధం న్న స్థెణేమ్ | 

శ్యామ పాండుర వర్ల ంచ ద్భయోాః పూర్వం గుణాథధికమి 1! 

తా, వాజకాసీసము పుష్పీకా సీసము లన కొసీసము 2 విరంబులు, అందు 

మొడటిగి నలు ప్రవర మ బది పాండువర్ష గలదిగ నుండు, వానిలో మొదటిది గుణా 

క్యతం జెందియుండు, 

కానీన నామములు. 

త్రో కాసీనం ఛాతుకావీనం పాంసుకాసీన శేనరమ్ | 

అన్యం మాల్యరసం పుష్ప కానీనం నేత్రభూపణమ్ | 

తా, కాసీసము ధాతుకాసీనము పౌంసుకౌసీసము కేసరము అన్నిముమాల్య 
సము ఫువ్చకాసీసము నేతభూమషణము అనునవి కౌసీసనామంబులు, 

'కానీన శుద్ధి. 

న్లో! సకృద్భ ఎ్రంగాంబునాసిన్న ౦ కావీనం నిర్భులం ఛ వేల్ | 

తా, కాసీసమును గుంటగలగరావరసములో వండిన శుద్ధియ/స, 

ఈ కాసీన మన-అన్న భేది. 
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కాకీన నత్త పాతనము, 

నో చతుర్విధంతుకానినం ర_కృపీతసితాసితమ్ 1 మర్ల యేత్సి త్తవ' 
య ఏ చి అవి [ 

నతి_క్షకోశాతకీ[దనై : | కానగుర్ల (ద్రవై శ్చాపి మిత్రపంచక 
— టె ర. en a 

we జ వల ల స్ప న జా నంయుతమ్ | నత్వంచయష్టి కాయం తధా తనత్వంవినిశ్చితమ్ 

“తౌ, ఎటుఫు పసుఫు లెలుపు నలుపు వర్ల భేదమువలన "కాసీసము 4 విట 

బులు, చానినీ మనిసి గుజ్తము నెమలి ఆవువుళ్ళ స్ట్ము ఆనువాని చేదులుతో (వళ్యే 

(పత్యేకముగ మర్చించి పిదప చేతిలవీరావరసము కనిఇెందాకురనము తేనె నెల 

వెలిగారము గువివిందసలంకులు బెల్లము అనువానితోడనుమర్షిం చి బిళ్ళ జేసి యప్టి౩ 

యం[త్రమునం దునిచి యూదిన ఇంకు సత్త్వము వెకలు, (దానిని చూర్లముకే 

ప్రటంబులిడిన సిందూరించు, ) 

కాకీ వ గుణము, 

వో! కానీన మమ్లం చతుష్యం శకేశఘ్నుం కుచరంజనమ్ | 

గర శ్లేష్మ హరం వాత |వణనోవ వినాశనమ్ | 

శా. కౌసీసము పుల్ల గ నే కహీత-కారిగ వెం టుకల నళింపం జేయునది! 

స్తవరంజన కౌరి? విషష వాత (వణవోషముల హారింపంజేయునదిగ నుందు, 

7 రిక ఛశేదములు, 
QQ. 

క్లో! గైరికం (లివిధం త|త ర_క్రంస్యా త్పూర్ల గై రికమ్ | 
పాబాణగా రిక ఖై కం తేపాం పూర్వం గుణాధికమ్ | 

తా. రక్లగౌరికము వూర్హ 7 రికము పాపాణర్లై రికముఆన * 7 రికయు కి విధ 

+, అందు మొవటిది గు ళకాధిక్యం బుగలదిగ నుండు, 

రక గుది, 
యా థ్ 

J ల 5 - ౧" డైరికంతు గవాం దుగ్భా ర్భావితం శుద్ది మావ్నయాత్ | 
Q__ 

తా. గైగికము ఆవుపాలతో భావన జేసీన శుద్ధియగు, 

ఈ గరిక వన--కెవిజాయి. 
దవా 
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రిక్ సతే(పాతనము. 

వీ క్లో గ రికం ర కృవగోణ ఫీతవ్చేణ భావితమ | 

నపాహం మర్షి యేద్యామం మి(త్రపంచక నంయుళమ్ ! 

ఆధ్మాతం యవ్టీ కాయం తే సత్యం ముంచశిసిర్భలమ్ | 

తా, కావిజాయిని మంజిష్టి కుంకుమ పువ్వు లక్క దాడింబకాయ రక్త 

చందనము డదాననము యొజ్జగ న్నే ఆను ర క్షవర్షయుల తోడను కుగుంబ మోదుగు 

పసుపు మంజిప్టి | మానినోకింట ఆను పీతవర్ష్ల యులతోడను చీజేసీ దినములు భావన 

జేసీ "తేనా చెయ్యి వెలిగారము గురువిందపలుభఘలు జెల్ల యు ఆను మ కేపఆచక యు 

తోడ 1] జాముమర్థించి బిళ్ళ జేనీ యష్టి కౌయం త్రయునందుని చి యూాదిననంబు నిర్మల 
ముగ సత్వము వెడలు, 

7 రిక గుణము, 
ఎ 

నో రకం మధురంనేత్రం దీపనం ర_క్తపి త్రజిత్ | 

బాంతి తాప విపఘ్నుంచ రజ_న్లంభ బల(పదమ్ | 

తొ, కావిజాయిమధురముగ నేతహితకారిగ అగ్నిదీపనకారగ రదక్తపిత్త 

ముల పహారింపంజేయునదిగ వాంతి ఆర విషదోవముల బోనడ చున దిగ రజ స్తంభన 

కారిగ బల శెరిగనుందు, 

అంజన సేదములు, 

శ్లో! [చరశే] ఫుహ్పసీలరన(ప్రోత సౌవీరపదసూర్వకమ్ । 
అంజనంపంచధా[పో కం లతుణాది[5 మేణచ | 

తౌ, ఫుస్పాంజనము నీలాంజనము"'రసాంజనము (సోతోంజనము ఫావిగాంజ 

నము అన ఆంజనములు లకు ణాద్మి కవాయవలన న విధంబులు, 

టంకణ శంఖ వరాటాంజన గై రిక కానీన భుజగకుద్ధి, 

న్లో జంబీరాణాం[ద వేఖై వ మాత వేధార యేద్ధి నమ్ | 

శుధర్జంతిటంక ణంశంఖం వరాటాంజనగా రికమ్ | 

సీనంభుజగం నై వ శుద్ధంయో గేషుయోజయెత్ || 

తా, వెలిగారము శంఖము గవ్వలు సౌవీరాంజనము వుస్పాంజనము సీలాంజ 

నము (సోతోంజనము రసాంజనము కావిజాయి అన్న భేడి భూ నాగము అనువానిని 
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నిమ్మ పండ్లరసము లో సై చి 1 దినము నూర్యపుటం బిడిన శుద్ధియగు. ఆట్లిచాని నావ 

ములలో (బయోగింపంజను, 

అంజనపంచక్ శుద్ధి, 

శో అంజనానివిశుధ్యంతి భృంగజన్వర'సేసచ | 

తా. పూర్వోక్త అంజనపంచకమును గుంటగలగ రాకు రసముతో భావనే 
నీన్ల శుద్ధియగు, 

అంజనపంచక. గుగాము, 

శో పుష్పాంజనంసితంశుద్ద ౦ హిమంనర్వావీ,.రోగజిత్ | 

సీలాంజనంకృష్ష వర్ణం నే(త్రదోవకత్షయాపహమ్ | 
* రసాంజనంతుపీతాభం విష నేత్రవికారనుత్ | 

(ప్రోతోంజనంపాండువ ర చాముపంనర్వరోగజత్ | 

సౌవీరంర క్రవర్షంచ నేత్రశండూవిపాపహమ్ | 

తా, పుహ్పోంజనము తెల్లగ ఫేన్చయుగ నీతుల ముగ సర్వ నే తగోగరుల హరింపం 

జేయునదిగ నుండు, నీలాంజనము నల్లగ నేత్రవోమరు క్షయము. వీనిని బోనడచునదిగ 

నుండు. రసాంజనయు పచ్చగ నిషదోషము ను “నేత్ర గోగమును బోనడ చునది* నుండు, 

(సో తోంజనమయు పాండురవర్ణ యుగ "నే త్రహీత కారిగ పర్వదోగమయుల బోనడచునదిగనుం 

డు. సౌవీరాంజనము రెజు? కం టీదుకచను విషదోషమఘునువహారింపంజేయునదిగ నుండు, 

శిలాదతూత్సె త్రి ॥ 

న్లో [గ్రంథాంత రే] నిదా ఘఘర్జిసంతప్తా థాతుసారంధళరా థ 

'రాః |! నిర్యానవత్స ముంచంతి శిలాజతు పకి ర్తితమ్ | 

తా, పర్వతము యెండచ తవింపబడుటవలన ఆందలి ధాతుసారము బంద 

వల (నవించిన శిలాజిత్తు యనంబడోూ, 

చ రసాంజసోత్స త్తి మెట్లనిన --దార్వీక్యాధమజా త్న శే సాడపక్యాం యధా 

ఘనమ్ | తదారసాంజన౦ ఖ్యాతం నేత్రయోః పరమంపహితమ్ ॥ 
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శిలాజిత్తు ఖేదము, 

న్లో! శిలాజతుద్విథావోర కంచ గోమూ[త్రంగోరసాయనమ్ | 

కర్పూర పూరక ంచాన్య (దంచ పొంకురంపరమ్ | 

తా, గోమూ[తళిలా జిత్తు కర్చూరశిలాజిత్తు అని శిలాజిత్తు ఏ విధంబులు 

అంగు మొదటిది నోమూ తవర్మ తుల్యముగనుండు, కరూర శిలాజిత్తు యతలుప్రుగ 

గాని "తెల గగానియుండు, అందు “తేల నిది (ోప్థంబు, 
శు రి © 

న్లో! యోరామ్లగుగ్దులోపేత మాత వేస్థావయేద్దినమ్ | 
స్వేదయేద్ధ టికామా[తం శిలాజతువిశువ్యతి | 

తౌ, శిలాజిత్తు 'నర్షతైూగము యావమారము టంకణమోరము నిమ్మపండ్ల రసము 

గుర్ల అచూక్టయు వీనితో 1 దినము యెండించిభావకకేసీ 1 గడియ వండిన కుస్థియగు, 

శ్లో! కర్పూరళిలధాతుశ్చ మృణాళ రనమర్చితః * 
త మం న ణి రవివ అథవో ఏలవై ర్యా 50 నమ్యుక్పుగ్ధి ర్భవిప్యలి | 

తా, కర్చూరశిలాజిత్తును తౌమరతూండ్ల రసముతో శాని కలువగడ్డలరస 

ముతో గాని యొక జాము మరిం చిన శుద్ధి యగు, 

వా అద - న్లో, గొమగ్ధై (న్ర్రీఫలాశ్వాథై ర్భృృంగ(దావై శృమర్షయేల్. | 

జ్ ఇ. = అ ఆతచేదినమేకై కం తచ్చుష్క_ంశుద్ధ తాంవచేత్ ॥ 

తా, కర్పూర శిలా జిత్తు నావుపాలు తిఫలక మోయ ము గుంటగల్లలగ రాకనే: 

ఏనితో 1 దినము యినుపఖల్వమున మించి యెండనెండిం చిన కుద్ధి యగు, 

5 శ్ తి 3 మె 9 న్లో నిలాజిల్ పలమాతేంచ ముర్ష్యం చోక్చలజైర సై gH 

Re జ ను a క లే | 
ఆత బఘుటి కాన్ప క్ల 7 ద్దీర్భ వితినిశ్చయమ్ | 

తా, ]1 పలము శిలాజిత్తు కలువగడ్లలరసముతో 7 గడియలు ఫౌననశే 

యెండనిండిం చిన కుద్ధియగు, 

వొ! చిలాజతో షోడ శొంశం మృ డీ కా యష్టి చందనమ్ | 

నారి శేళోదకంహీ షా § 'లాయం లేణపాచయేల్ 
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తదుద్ధృ త్యాతపేశ్ 'మ్యం తత్త ద్రోగానుసారతః | 
సేవవాత్స్పర్వరోగఘ్నుం కాంతిపుష్టి బల్మపదమ్ | 

తా. శిలోజిత్తునకు 16 వభొగము దీప డాక్నను యప్టిమధుక మును (శ్రీగంధ 

మునుగ లిపీ నారికడ పు కాయనీళ్ళతో డోలాయంతిమున నుడికిం చిదానిందీసీ యెండ 

-నెండించి యనిషాన విశేషములనో సేవించిన సర్వరోగముల హరింసంజేయు టర 

గాక శరీర కాంతిని పుష్టిని బల మును గలుగం జేయు, 

శిలాజిత్తు గుణము. 

శ్లో! శుస్గోయంగిరిత _ప్రకందరభవః పాంకు వమేహజ్వర స 

క్షే మరుద్భ వాన్ని నద నత్వేజ్షోపశొ పూ పహాో | Pa 

న్మానకకో ఫశర్క_ర కృమిహృస్మూలాన్లు పిత్తావహా | న్వ్ 

చ్చోదర కామిలాశ రిజరాకృ్ళచ్చ)ంచ వామనమాపహో | 

తౌ, కుది చేయబడిన శిలాజిత్తు పొండువు (ప మేహము జ్వరవసు ప్లే హాము 

శేష్మనోనము వాతరోగమయు ఆగ్ని మాంద్యము కసువు కోపు రాజయక్మువు న్మాదము 

శోషశర్క_ర కృమిరోగము తొమ్మునొప్పి మాలము ఆమైపి త్రము వుదరము కౌమిల 

ఆశ్మిరిమదిమి మూ (త్రకృచ్భ్యిము గజ్జి ఏవిని వారింపం జేయు, 

అశుద్ధ శిలాజిత్తు దోషము, 

శో అశుద్ధంచాహమూర్భాంచ భఛ9మవిత్తా నకోణితమ్ | 

కిలాజతు (పకురు తేమాంద్య మగ్నోశ ్పవిడ్ల) వా కామ్ | 

శా, అకుద్ధశిలా జిత్తు దాహము మూర ర (భమ పీత్తర_క్షము ర _క్షవికౌరము 

అగ్నిమౌంద్యము మల బద్దకము ముసల గువానిని గలుగం జేయు, 

శుద్దశిలాజల్తు కురీయు. 

శో వవన్నా తీస్తా సభ వేద్య స్త లింగా కారోహ్యాధామక ; | 

తృణా(గేనాంఛసివీ_ స్తే వ్యా ఫోగలతికంతునడ | 
గోమూ[తగంధంమలినం శుజ్గం'జ్ఞ!యంశిలాజతు | 

సాథారణరనం శేచి (దనక శాపయోాగిచ | 

పూర్వ ళాస్తా)నుసారేణ వతు తేలతుణాదికమ్ | 
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తా, అన్ని పెవేసినపొగ వెడలకుండుట పాకకొలమునందు లిం గాకౌారమును 

జెందుట తృణాగముతోనే ల్రీ యుదకయులో వేసీన తేంతువలె | కించవ్యావించుట 

గోమ్మూతమువంటి వొసనవెడలుట యిట్టి లత్నణముల వలన శుద్ధశిలాజ త్తని "తెలియ 

వలయు, ఈ శిలాజిత్తును సాధారణరనమని కొందరు వై ద్యశాన్హ్ర స్రోజ్ఞులా వచిం చెదికు, 

కావున దీనిని రస సస్టానమున నుపషయోగింపంజన ను, 

సాధారణ రసములు, 

శ్లో! కంకిల్లోలవణంగారీ పాహూణశోనవసాగరమ్ | 

దరదోవహ్నిజారశ్చ గిదిసింధూర మేవచ |! 

"కేదారశృంగి చేదష్టా నాథారణ ర నాన్ను లః - 

తౌ, క ౦పీల్ల ఘు సము దల వణము గాదీపా హణజము నవాసాొన రము యింగిలీకము 

వహ్ని జారము గెరిసిం దూరము ఈ శకేదారళ్ళంగి ఆనీ ర యు సాధారణరసంబులు, 

కంవీల నామములు, | 
Cn 

[నిఘుంబా]గిరిమృ దై రికంధాతూర కాశ్ళార క్ష శాంతికృత్ 1 

తౌ, గరిమృత్ గరికథాతు రక్సెళ్ళరి రక్ష శాంతీ అనునవి కంపిల్ల నామములు, 

[(గంఖాంత శే | ఇష్ట కాదూర్షనం కాశం సవి లేకోహికథ్య తే | 

సౌరాష్ట్ర) చేశఖనిజం కంపిల్ల మితికీ ర్తితమ్ | 

తౌ, సౌ కాష్ట్ర'దేశముయొక్క_ ఇనియందు జనించినది కంపిలమనంబడు, 

ఆడి యిటుకబాడివలెనుండును, మజీయునచే విశేచనోప యః క్షంబుగనుండు, 

కంపిల్ల శుద్ధి, 

35 శృ దీ ౨ చెతి 1 నో స్వేద్యంహరీతకీఫాశే కంపిల్లం శుద్ధి కాం|వ్ర చేత్ ॥ 

తా, కంపిల్లమును చూర్షము జేసీ బట్ట నమాటగో ట్టి టి డోలా యంత్రమున కరక్కా 

యల రస సముతో గాని లేక కలితో గాని నుడికిం చిన శుద్ధి యగ, 

జానా 

శ ముదారనింగు, 
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కంపీల గుణము, 
ళు 

శ్లో! కంపిల్లకోవిరేకస్యా తృటూప్లో (వ్రణనాశనః | 
కఫ కాసా_ర్రిహారీచ జంతుక్భమి హారోలము ॥ 

తౌ, కంపిల్లము బీశేచనకారిగ నెకింత కటూప్లముగలదిగ (వణయ దగ్గ 

వుస్పృసము జంతువులు | క్రీములు వీనిని హరింపం జేయునదిగ లఘు కౌరిగనుండు, 

బోళ సుడి, 
థి 

వ వలవూ[తెం కృష్ణ బోళం ర_కృంవామర్షి తంతేతః | 

ఆత పేకాంజికేయామం భావ్యంశుద్ధి ర్భృవివ్యతి Il 

శౌ, 1 పలము నల్ల బోళేమునుగాని నేక యెజ్జబోళ మును-గాని కలితోమర్ది ంచి 

స యెొండనెండించిన శుద్ధియగు; 

మ సకి నుడ, 
ఆవ థి 

భాన యేదాతపేతథా | 

శుద్ధిర్భ వతిమ _స్తకి | 

తా, మస్తకిని నిన్ముపండ్ల ర సముతో గాని లేక నరమ్మూత్రయుతో గాని యొక 

జాను భావన దేసీ యెండనెండించిన శుద్ధియగు, 

కసరి శుద్ది, 
"ధీ 

మూ[త్రంచ చూర్చంకృ త్వా విమర్ధ య్త్ | 

కేన ప్తయామం డోలాయం[లేపచే త్తధా | 
టే. ః న్ 

రుంచ పాచ యేుచ్చుద్ధి మావ్ను యాత్ | 

ఏ[శం పాచయేత్క_ ఫరీళుచిః ॥ 

కొఫరిని చూగ ముజేసీ జమిలిబగడ్డయందు మూటగట్టి 

ను గోమా తముతో 9 జాములును డోలాయం[తేమున 

.*ని నావు సేతీలో గలిపివండిన శుద్ధియగు, 
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తుత్త శుద్ది, 

శో మయూర తుళ్టేం నంమర్ష వ్ర నధ్నాచ సనహయోజయీణ్ | 

లో ష్టై న్త పం కృతం జాడ శున్టిర్భవణి నిశ్చయమ్ i 
> 

_ 

తౌ, మెలుతు ల్రేయును = పెరరగుతోమర్డిం చి వీళ్ళ జేసీ ఉెంకులోేనునిచి వెచ్చ 

దీసిన శుద్ధి యగు, 

నో 'కక్టన్య టంకణం పాదం మార మే న్ను నర్ప్సిపూ | 

తుసే యన మిశ్రితం ఛ్యాతం కోవ్యయం (కే దృ శాగ్ని నా | 

(చావితం ముఎచతి న సత్త్వం శుకతుండనమ[పభమ్ | 

తా, మైలుతు క్లేమునకు ఈ వభాగము వెలిగారముగలిగి చూర్చము బేని దానిని 

లేన నెయ్యితో జేరి కోస్ట్రయం[త్రమునందిడి దృ థాగ్నిలోనునిచి యూందిన (ద్రవించి 

యందు ఆసత్వ్వము వెడలు, ఆసల్వము చిలుకముక్కు, వన్నెతో సమౌనముగనుందం 

సాలతుక సు, 
యి ర్త 

శో పలమా(త్రం. శీ రతుగ్గం చూార్లం కృతా విముద్దతెమ్ | 

శు 4 Brat | పకేబధ్యా శిలాణూర్ల తో దో: పాట్యం విశుద్ధ్యతి 

తా, ] పలము పొలతు త్తమును నూరి చర్ల యు జేసి జమిలిబట్టిన మూటగట్టి 

సున్న పునీళ్ళతో వండిన కుద్ధియగు, 

గవ్వలు నంఖములు పీనిశుద్ధి. 

శ్లో! [(ఆయున్వే బే) వనాటశంఖం గోమూత కూ స్యాండ రన్మద 

వై క్ _ఆమ్హ్లే స్పకాంజభఖిశ్చ కోలా స్ప్విన్నంచ వ | 

తా, నవ్వులు ఛంఖములు వీనిని నోమూ లేము గుమ్ముడుకాయరసము 

పండ్లరసము కలి అనువానితో డోలాయంమున వండిస కుద్ధి యగు 

సరజూర కుడి, 
జ థి 

నో నరఠకారం కాౌంజికేన మర్ల్షరు ద టికాద్నయమ్ 
లా జు ఏ ఖై 

అధవాచ గవాం మూతే శుస్ధి ర్బవలి సిశ్చయమ్ | 
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తా, సర్లమారమును 2 ఘడియలు కలితోగాని లేక నోమూతరుతో గాని 

మరి ంచిన కుషి కప, 
ది ధి 

నరయారగుణము, 
Pas 

ఇగో ము న | న్లో నర్జత్న రోన్ని జననం గుల్మశూూల నివారణమ్ | 

తా, 'సర్ట కారయ అగ్ని మాంద్యము గుల్మము సూల వీనిని హూరింపం జేయు, 

యవకార శుద్ధి, 

స్లో! యనమారం విమన్ద్యాథ తండులోదక మి,శ్రితమ్ | 
ద లద = ఇల్ల ఆత పే ఘటికామా[తం నీ ఎచ్చుస్టి ర్భవిప్యతి || 

తౌ, యవకూరమును పనిగడుగుతో 1 ఇడియ మర్తించి యొండ చెండించిన 

శుద్ధియగు, 

యవయార గురాము, 

ఫో॥ దీపనం కధవాతభ్నుం యవమోరం (వణాపహమ్ |. 

తౌ, యవమోరము ఆగ్ని దీపనమును గలుగం జేయు టయేగాక కఫవాత (వణ 

పంచలవణ క్యు, 

న్లో! [అఆయుర్వేదే) సై సె ౦ధవం శాంజికేధాన్యం భే చ్చుద్దిర్స్స టీ 

దం యే | అథ.వా = వాగమూ (కోణ పాచితం శు మాఫ్ను 

యాత్ | నింబని ేణసౌవర్చం భావయే చ్చుద్ధి మాఫష్ను 

యాత్ ! విడాలవణకంత (కేభాయే చ్భుద్ధిన వూన్నయాలత్ | 

లవణంకాచకం జ్ఞేయం తిం|త్రిణేజలఅతపే ; సమ్ముదలనణం 
లోనే త ప్తంకుర్యా శ్రి)యామకమ్ | నమ్యప్పృద్ధంభ వే దై ర్ 

ద్య 'స్వావథేవు (ప్రయోజగేణ్ || 

తౌ, సె ంధవలవణమును 2 ఘడియలు కలితోభావన కేసీ యెండించినకు 

"లేక గొహైఐపం చితముతో వండినను శుద్ధియగు, సౌవర్సల వణమయును నిళ్ళు పండ్ల రస 

ముతో భాననజేనీ యెండ నెండించిన కుద్ధియగప,  బిడాలవణమును పులిచల్లతో 
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భావన జేసీ యెండశనెండిం చినశుద్ధియగు, కౌచల వణము చింతాకురసముతో భావవజేనీ 

యెఠ6డనెండించిన కుద్ధియాను సము।దలవణమును పంకులోబోసీ ర జాములు చేయిం 

చిన కుద్ధియ ౧, ఇటుల శుద్ధి జేయబడిన వాని నాషధములలో [_బయోగింపందను, 

న్లో (మతాంతళే) లవణాని నాళితాని సమానే ణాంఛసాతపే | 

కోవి తాని విశుద్ల దృ సంతి విజయం చె వైద్యపార గై g I 

శా, పంచలవణమును వ ముతోదకముతోగ డన యెండనెండెంచిన శుద్ధి కోను, 

పంచలవణ గుణములు, 

న్లో! లవణం పంచదా్నిం సై ంధవాదివిళశేదతః | మై ంధనంచి 
త్క_ణం స్నెగ్ధం। ఫలకం శేష్టముచ్యలే! విసీర్యచమూణఫలకం 

పాటలోన వశ్స్య లే | సై ౦0ధవం కఫవాతన్నుం ని_దాకుత్నీరు 
జావహమ్ | | సావర్చలంకృష్తర_క్రం గులుభూలరుజూవహ మ్ | 

కించిల్సి త్రంబిడాపాండు కుఖీరోగరుజాపహమ్ |! కాచోత్లం 

కాచవర్షంచకుమీరోగవినాశనమ్। సాము ద్రంకుతీరోగభ్ను ౧ 
సర్వ్యవాతవినాశనమ్ | 

తౌ, లవణములు సెంధవాది భేవయవలన ర్ విధంబుఐు, సెంధవలవణయ 

నున్నగ ఘనముగ పలుకుగనుండు, ఇది (పక _స్తమెనది, తనంతట తానే పలుకి లై 

ఈ వాటలవర్లము గలదై యుండు, సైంధవలవణ మ్మపళ_స్తంబు, ఇది కఫ వాత నిద 

కుతీరోగముల బోకడచు, సౌవర్చలవణము కృష్ణర క్షవర్గముగలదిగ నుంకుటయే గాక 
సల్మ శూల రోగముల వారింపం జేయు. బిడాలవణము పాండురవర్శముగ నుండుట 

యేగాక కింత పిత్తకౌారగనుండు, ఇన్ కుతీగోగము శరీరపీడను బోకనచు 

కాౌచల వణము కౌచవర్ల ముగలదిగ నుండుటయే గాక కుమీరోగమును బోకడచు సి 

(డలవణము కుతీ రోగవ మును సమస్త వాతరోగములను బోకడ చు, 

(త్రికటుక శుద్ధి, 

1 (చింతామణౌ) సుంకం _స్త (క ఆతాంచాథ శిలామోరంవి లే 

పయీల్ | సిషీపేదా త పేయామంసమ్యక్సుద్ధి ర్భ వేద్దు ౧వమ్ | 

* ఆ ఎస్కుడు తెలుపుకలినిన యెటువ్చ వర్ణము, 
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వై చేహీంచిత్రికరణే * హతే చేభావయే_త్తేథా | సమ్యాక్ళుద్ధి 
ర్భ వేచేశాం రనయోాగేషుయోజరే:త్ | మరీచమమత(కేణ 
భ' వితఘటికాతేయమ్ | లోసేతిత న ప్రక్ళతం శుద్ధిర్భవలి 
వూరిచమ్ | 

శా, కొంకిపెబెరడునుడీ నీ (కొత్త సున్నముబట్రించి జూము యొండనెండించిన 

కుద్ధియగు. పీప్పలిని చిత్రయాలరసముతో 2 గడియలు ఖావనజేనీ యెండనెండిం చిన 

“కుద్ధియగు. మిరియముల పులిదల్లతో 8 ఘడియలు భావన చేనీ పెంకులోబోనీ వేయిం 

నచిన కుద్ధియగు, ఇటుల సద్ధి జేయబడినవానిని రఫౌమధములయందు జేర్చుకొ నవలయు, 

శ్లో! కాంజిశే భావి తాయామం శుద్ధా వార పిప్పలీ | 
అజామూలేణ భా వ్యేత శుద్ధి ర్భవతి నిశ్చయమ్ ! 

తా, గజపిప్పళ్ళను కలితోశాని లేక మేకపంచఛితముతో గాని | జూము 

భావన జేసీ యెండనెండించిన శుద్ధి యగు, 

నలమందు సుడి, 
యగ @ 

ఆ 4 ఇ Yan అధ న్లో || _సిద్ధనం,గ హా] గజకర్ణ ద లేబధ్యాప్య ఖనం క ధయద్భిపక్ 

డ్ లాయం[తే పయః పూష్ణే పా దితం యామమాతకమ్ || 

తౌ, నల్లమంగును. బలురక్క_నియాకులో నువిచి మూటగట్టి యావుపాలతో 

డోలాయంతేమున 1 జాము వండిన క ద్ధియగు, 

ఇంగువ శుద్ది 
ధ్ 

శ్లో! (చింతామణా) పద్శ్మపష్యతరసేయామ మాతపేభావితంవిదుఃప 
రామురం శుషి మాప్నోతి రసయాగేషు యోజయేత్ | 

తౌ, ఇంసవను తౌమరపాసరసరుతో 1 జాము యెండన భావనబేనీన కుద్ధి 

యగు, అట్రిదానిని రసయోగములలో నునిచికొ నంవగు, 

౫ ద of * నిమ్మీ పేద్ద టి కాద్వయము॥ 
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జీలక జ్జ శుద్ధి 

శో డ్వొజీరం కాంజికేతాపే శ పీ ద్యామడ్భయంపునః 1 

” జ "స" తతోగ్నివ= క్వచి త స్తం కృఆ శుద్ధి ర్భవివ్యతి 1 

శా, జీలక'జ్ల వల్ల జీలక జ్ఞ ఆన నీరెంటిని కలితొదడెపీ 2 రూములు ఊొరడ 

నెండించి యొక్ంత వేయించిన శుద్ధి యగు. 

ఆముదప్పువిత్తులు చేలదంజివిత్తులు ఏీనిశుద్ధి, 

శో గంధర్వహ  స్తవీజాని నారిశేళోదకాంతశే | 

యామమత్వ క్పవేచ్చుద్ది రంతిబీజం వచే_త్తథా | 

శా, ఆయుదఫ్రవిత్తులు ేలదంతివిత్తులు ఏీనిపై పొట్టుదీనీ మెంకాయనీరువో 

1 రూము వండిన శుద్ధియగు., 

ముషీవితుల శుద్ది 
air థి 

అధ చ కొ జ్ శ్లో జ్ీజూని విపముత్షైశ్చ ము కా మూలజేరసే | 

పాచితం (తిఘటీమూ (వేం శుగ్ధర్భనతినిశృయామ్ || 

తా, ముష్టివిత్తులను క_తీతొడ తునుకలుగకేనీ చిజ్జే వేళ్ళరసయుతో 9 ఘడి 

యలు వండిన కుదియగు. 
? జ్ 

చేపాళ ముడ్డి 
షు 

న్లో ని స్త్రషచంవై న చేపాళం కుమారీరనజేనచ । 
య అవవ రా | 

గుడోదకేన గోతథీరై గ్లోఘృ లేన పృథక్స ఫక్ | 

పాచితెం శుగ్ధిమాష్నోతి నె డ్య శా, స్ర్రవినిక్సి తమ్ | 

తా. వేపాళముల పె పొట్టువ"లిచి యందల యగరులందీనీ కలుబందర 

పొనకము ఆవుపాలు అనువానితొ (పత్యేక ో శ్యేకముగ నుడికించిన శుద్ధియ 

వననాఖి సున్ని, 
రు 

శో విషంతు ఖండకః కృ త్వా వన్ర్రఖండేన బంధయేత్ | 

పం సొప చతషిహామ్ | గోమూ(త్రమభ్యేనితీ. $ స్థాపయే దాత చేత్య/హమ్ 

నోమూ[ తంతు (పదాతవ్యం సూతవం (ప్రత్యహాం బవ? 
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(త్వ హేతీ తేతముదృత్వ కోహయేన్నదు పేషయేత్ - | / ద్ధృల్యే ఏ9 
శుధ్వ త్యేవంవిషం చై వ యోగ్యంభవతిచా రిజిత్ | 

(తీ ఎ టె 

ఎస నాభిని తునకలుగ కత్తటించి బట్టలో మూటగట్టి యొక కుండలోవై చి 

ఆంద వస నాధి మునుగునటుల గోమయ్మా త్రము బోని 8 దినయు యొంజడలో నుండవల 

యు మతీయు సంకయందలి గోయూ(త్రమును | పతీడినయునుదీ సీ వేసి (కొ ర్సగ నోయా 

[(తమును బోయుచుండవలయు, ఇటుల రీ దినములుజేనీ శీ వ దినంబున వసనాఖిని 

చై టికగీసీ ఇక్క_గ నెండించిన కుద్ధియగు, దీని నౌవధయులయందు జేర్చు నెడ చక్కగ 

చూర ముజేసీ చేర్చవల యు, ఇది 'సర్వపీడల బోకడచు, 
ర 

అలి నో న శ సర్వ ద్రన్య దులు 

న్లో! తీ రా జ్యేగంధకంశు భ్య్యే తాళంకూశ్యాండతై ర్లవైః | ఆర 
నా లేదతుత్సంతు ౩బీ రామే మనళ్ళ్శిలా | మయూరశుత్థంలుం 
గామే గోమూ(తేణవిషంనాశేత్ | దంతిబీజానిపయ సాకుళు 
త్రైనతుమాటి కమ్ | అజామూ లేణవై (కాంతంటంక ణంకాం 

జిశేవము | జంబి రామేాదుత్తూర ం దరదం తేనశుధ్యతి। తీళ్లం 

॥ ద కో“ వ్యాపి ' చీ నా గోమూత కై శుధ్వే న్ముండకం క్రిఫలార సైఃః | కృ రి మే5 

జంబరాక్య(గ సై దొ తీఫలస్యచ | ఆత పేకోషయు త్యావా వ్య 

యోవారితరంభఛ వేత్ | రికీ ౧తుగవాందు న్లో భావితంశుద్ధ 

ముచ్యతే! అంజ నాసివి శు ధ్యంకి భృంగన్యరన సేచ వాత్ | నర 

మూతే బాఖువిషం వచే జ్లోలాఖ్యయం(త కే | యామ 

మాత్ర వికోప్వాథ గోశ్నీ శేభావితంశుచిః 1 గారీపాపాణకం 

వ జో జో "క 1 “7 వ విం రసబంధప్రురన్పరః | పహారిిదాన్వర సెస్విన్న్నో - తయూమేన 
పరిశు ధ్యతి || 

తా, గంధకము ఆవుపాలు ఆవు నెయ్యి ఏనిలోనుడికిం చిన కున్ట యను తాళ్గక్ర 

మును రేసలుగ నొలిచి గుమ్మడు కాయనీరులోను కికిం చిన శుద్ది యగు. మెలుతు త్తీమును 

కలితోనూ8 'నెజ్టనగువరకు కాల్చిన శుద్ధి యగు. మణ శిలను నిమ్ముసంక్షరనరుతా నుడీ 

కించిన కుద్ధియగు, పాలుతు తేయును మోదీ ఫలర= యఘతోొనూరి నెట్బ వగువరకర గాల్చిన 

కుద్ధియగు, వసనా భినిగోమా తముతొ రి దిననం బు నాన బెట్టిన శు యగు, (నేపాళ 
ములు) నేలదంతివిత్తులు వీనినిపెపొట్టుదీని పొలలోనుడికంచిన కుద్ధియగు, మౌాక్షీక 
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మును వులవకట్టులోనుడికిం చిన కుద్ధియగ వై (క్రౌంతమును మేకమయూత్రముతోవండిన 

కుద్ధియగు, టెలి గారమునుక లితోనూరి కాల్చిన శుద్ధియగు. ఉమ్మె త్తేవిత్తులు నిమ్మపండ్ల 

రస ములో నాన బెట్టి నశుద్ధి యగు, ఇంగిలీకమును నిమ్మపండ్ల క సముతోనూరి మయొండించిన 

శుద్ధి యగు, ఇనుమును గానీ లేక చిట్రియనుగాని గోమ్మూత్రయుతో కాచిన శుదియగు 

ఊహ్మను | త్రఫలక కహాయముతోకాచి చిన శుద్ధి యగు, ఇనుము వుక్కు_ ' వీనిని నల్ల తుమ్మ 

ఇక్క_రసయ చీ రేకు వెక్కరసము వునీరికపండ్ల రసము అనువానితోనూరి యెండనెం 

డిం చిన "శుద్ధి యగు, పివష దానిన చూర్ణము జేసి సళ్ళ పెవై చిక 'చేలును. కావితాయి 

నావుపాలతో భావన జేసీ న శుద్ధి యగు 'అంజనపం చకముల ల గుంటగలగ రాకరనముతో 

భాచనజేనిన కువ్పైయస ఉల్లి పోహాణయుకు నరమ్మూాతముతో 1 జాము డోలాయంత్ర 

మున వండి యౌవుపాలలో భావన కేసీ యెండించిన కుద్ధియ స, గారీపాపాణమును 

రసబంభపురసములతో 1 జూమువండి పసుపునీరునుచల్లి యావిరికొల్పిన శుద్ధియగు, 

దవ్యశుద్ధి ఉపరసమాలిక , 

| [ఆయు ర్వేచే] శాలిథాన్యాన్లు సంఘృష్ట మభ కం శుద్ధ 

ష్: విపం(త్రిరాాతముషీతం గోమూ శ్రే శుస్టమారతమ్! 

అతూంగారై న్స గోమూూ తే వసే  శ్రప్తాయసంవోలమ్! పురా 

తనం భూమికందం స ప్తవారంవిశధ్యతి | పలాశ[దవ తాళౌ 

భ్యాంవఐగం భస్మీభ వేళ్ళ? తాత్ | శిలార్కదుగ్ధతోనాగం 

తాామమా జ్యేన గంధకాత్ | (ప్రే స్త వ్యేహింగుళంతిక్షం 

తారంస్ను శీరతాపనాత్ | నాగఫశిలాభ్యాంతు చామ 

ధా తా్యదయ_న్త నభా |! అజామూ తేణలోవాంతు న్సిల్రాగో 

మూత్ర భావి తా కఫకీనరమూా_ తేణ భావి తాతుద్ద ముచ్యతే! 

మాతీకంకదళీతో యః పాచేత్తుిమన్వరై | వీ నేణటం 

కణంవాకథక గంధకంతు విపాచ యేత్ | కూ శాండీ శే తాళ్లకో 

చ తుజ గంజంవీర జె జైర్ష)నైః | దీప్యకంమార్ష్మ తోయీన 1 1 

జంబీర న వారిణా।న ప్తాహంగవ్యలే Ug కస్థానికుద్ధా స్యాద్య రా x 

శ్రీరం చమావయూూమా భ్యాం భో చ్యేహింగుళట కళ 

ద్ధి కామృ తాముస్తా వాసారిష్టక మూలనైై£! త్రి ఫి 
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యేన గుగ్గులుం శోధ మీ ద్భిపక్ | అకుకానిచ స ర్యాణినో 

మూ తేణ విభెవయత్ | జంబీరనీరై. స్పవ్తాహ ౦ భాన 

యి క్యావిశుధ్వతి || 

తా, అభంికమును వడ్లు పులికడును వీనిశోరుద్ది న కుద్ధియాప, వస నాభిని గో 

మూత్రములో తీ దినములు నాన బెట్టిన కుద్ధి చుగు, ఇనుమును భూమిలోని (పాత చి ప్లై 

మునుఠెనిక క్రైనిప్పులలో 7 7 నూక్షుకాచి " మార్లుగోయూూత్రముతో చల్లార్చిన శుద్ధి కుదియగు 

వంగమును మోదునసరసము తాళకము వీలితోనూరి పుటంబులిడీన భోన్ముంబను. నాగ 

మును మణీ శిల బ్ 'చేడుపాలు వీనితోనూారి పుటంబులిడి న ఛ స్మంబగు, గంధకము ను నేతి 

తోనూరి తామముదై ప లేపనము జేసీ పుటరిబులిడిన లొ మము భస్మంబగు, ఇంగిలీక 

మును చనుబాలతోనూరి పుటం విడిన భన్ముంబగు, జెండ నెజ్బళకాల్లీ బొంత జెముడు 

పాలలోనద్దిన శుస్ధియగు నాగభస్థుము మణీళిలవీనినో స్వన్తాదిధాతువులు భస్తుంబు 

లగు, లోేహాయును 'గాజ్టపం చికముకో పుటంబులిడిన భస్మంబను, శిలాజిత్తు గోయూ 
(త్రయుతో శుద్ధ శుదం బగు, కఫరినినరయూ తముకో భావన జేసిన కుద్ధియను, మాక్నీకమును 

తరటిరసమతో వండిన శుద్ధి మన "జెలి గారయుకు పాలశోవండిన శుద్ధియగు, గంభథక 

మును పొలతోవండిన కుద్ధి యను, తాళకయుకు గుమ్ముడు కాయ సీరుతోవండీన శుద్ధి 

యగు, మైలుతు జయకు నిమ్మపండ్ల రసముతో వండినకుస్ధ్థియగు. ఓవమును. సున్నపు 
నీళ్ళతో వండి న కుర్భియ, జారీపూ హూణమును నిమ్మపండ్లర సముతోవండిన కుద్ధియగు, 

గవ్వల నావుచల్ల బో? దినము: లువండిన కుద్దియగు, ఇంగిలీకము వెలిగారము ఫినావు 

పాలశోను మినుపోట్టుతోను భావన బేనీన  కుద్దియను, గుగ్చి లమును ములక పిష్పతీ7 

తుంగము స్పెలు అక్ష ్ర సరము వేప అనువాని అని జేక్ళరసముతోను (తీఫ ఫల క పాయములోను 

వండిన కద్దియసు. మజేయు కెప్పంబకని 'సర్వ(దవ్యముల గోమూత్రము. నిమ్ముపండ్ల 

రసము వీనిలో |పతిదానిచే శేణేసి దినములు భావన జేనీన కుద్దియగు, 

x క ంకుష్ల చదము. 

A నాళీకంశేణుకంచేతి కంకుష్టు ద్వ్యావిధంమతమ్ | 

నాళీకంపీత వర్షం చాప్యవ్యం స్లం (ప్రభం భ వేల్ | 

తా, నాశీకము కేణుకము అన కొంకుస్ట్రయ 2 విధంబులు, అందు. పచ్చిగ 

ండునది నాళీకమనియు స్లముగ నుండునది రేణుకనునియు జెప్నంబడు. 

* కంకుష్టమన ఎ ముచారునిం గం 
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కంకుపు నుడి. 
అ థి 

శ్లో! కంకస్థం శుద్ది మూయాలి (త్రిధా విశ్యాంబుభావితమ్ | 

తా భందష్టకున శొంఠినసముతొ తీ మార్లు భావనకేనిన కుద్ధియ?స, 

కంకుష్ట గుణము. 

శ్లో! కంకుష్టుం తిక్తకటుకం * వీళ్యే చోన్లం పకీర్తితమ్ | 
+ వణోదావ ర్త కూూలఘ్నుం గుల్డుప్లీ హాగడాపహామ్ | 

తా, కంకుష్టయు వగరు కారము వుష్ణనీర్వయమ గలదిగ (కడు లేఖన కారిగ ) 

(వణము వుదావర్శము కూల గుల్మము స్లీవాము (రసనోషము జంతువులు) వీనిని 
పోకడ చునదిణగా నుం సు జ 

స్యర్లాది నర (లోహా నామములు, 

న్లో॥ శుద్ద ంలోహాం౧ కనకొరజతం భాసులోవాశుసారమ్ | పూతి 
న్లోహోద్వితయముదితంనాగ వాగాభిభానన్ | మిృశంలోహం 

వ్ త్తళం కాంస్వవ! ర్తంథాతుర్లో హో మ్మోవి కారా నభెతే। 

తా, బంగారు వెండి తౌమయు యిశుము 2 విధములైన పూతిలోహాములు 

నాగము వంగను అన సీ రి కుద్ధలోవాంబులంను యిత్తడి కంచు వార్త లోహము 

థాతులోవాము అన శ మి్మిశలోహ౦బులును భూవికౌరంబులు. 

శో [చుతాంత నే] న్వర్శంతారం తా్యమనాగం వంగంకాంతంచ 

తీక్ల కన్ ॥ ముండాంతమపష్ష 'ఛాశోవాం కాంసాకారం ఘోవకం 

(తిథా | ఉపలోహాన్సమాఖ్యాతామ: డూరోముండకిట్ట కమ్ | 

ఏతద్ద్యాదశ ధాకో ధ్యా మా ర్యాస్తాప్యాః వుటాదిషు | 

తా, బంగారు చెండి ల మము నాగము తగరము కొంతము వుక్కు_ యిను: 

అననీ 8 అషస్టలోవాంబులనియు కంచుయి త్తడి ఘాోసకము అనన్ తి లోహా మతోషి 

నామద్వయము చే వెలయు, మండూరము నుండకిట్టమను చికైమును జేర్య్చుటచే నాలు 

గుగనయ్యొడిలోహూ ములు కృ తిమలోవాములని యు వుషలోహములని యం జెప్పంజ 

ఈ 12 విధములైన లోవాములను శుద్ధి చేసి పుటంబులిడుట చే భస్మము ద్వ ౨దగు, 

ల ణాపవామ్' ris 

* తీల్లోన్లం చాతి లేఖనక్, { గుల్ళ్ళదావ కూలఘ్నం రసజంతు త్ల 
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నర్భలోహా శుది, 
ధి 

(త్రిమోరం పంచలవణం తప్పా చామేన భానయేత్ | 

కాంస్వార ఘోవపశాణే తేనష శాణిలేపయేత్. ॥ 

తా, సర్హ కరము యవమూరము వెలిగారముపంచ లవణములువీనిని నిమ్మపండ్ల 

రసముతోనూరి కంచు యి త్రడి ఘ౫ేమము ఆనువాని "రేవుల పె లేపనము దేవీ నిప్యులో 

గాని నిమ్మపండ్ల రస సము లో సద్దిన నవి శుద్ధి యగు 

హా చ్ శ్లో! శైలే కుళుశ్తే నోమ్యూ తే పర నాళాన్లుత క్ర కే | 
ష్ షు peal శ న్వన్షాదినర్వలోహానాం శుద్ది ర్భవతి నిశ్చయమ్ ॥ 

తా. బంగారుమొనల'ప సర్భలోవాముల ేకలనుకెచి నువ్వులనూనెవులవ 

కట్టు గోమ్మూతేము ఫుల్లనికలి వులిచల్ల అనువానిలో | పతిదానియం'గు నేజేడుమూర్ల 

నద్ధిననవి కుద్ధియగు, మజియు సీసము తగరము ఆన నీరెంటిని చేజేడుమార్లు కరిగి 

నువ్వులనూనె మొదలగు వానిలో చేజేడుమాప్ల బోనీన కుద్ధి యగు, 

సర్వళలోహభన్థు[క మము, 

క్లో॥ రుధ్వా గజపుశేపక్యా శుద్దమా యాలి నాన్యథా | 

'తా్మామపర్ష వచేణతేషూం క త్వా సర్వత్ర యోజయీత్ ॥ 

తా, శుద్ధి చేయబడిన సర్వమెన లోేవాశేకులను సమభాగ ముగ శుద్ధి చేసిన 

గంధకమును (గహించి జిల్లేడు పాలతో నూరి వాని లేపనము జేనీ మాపలోనుని చి 

తామమువ లె చే గజపుటంబులిడిన సర్వలోహాములు భస్మంబులగు, ఆట్టిభస్మృముల 

సర పరోగ ములయం దునిచికొనందగు, 

నవలోవావనరము, 

శ్లో సునర్గ్లం రజతం తామ మయా నాగంచ వంగకమ్ | 

* శీతికా కాంస్యవ నాని లోహా నవ తథా విధుః ॥ 

త్న సువన్గ ము రజితము తా తౌ[మమయు యినుము సీసము తగరము యి ల్రేడికంచు 

శ.స్తగోనామొ ఆఅశునవి నవలోపహాంబులు, 
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సువర। నామములు, 
హం 

క్లో [నిఘంచా] స్వర్శ ంసువర్ణ కనకో జ్వల కాం చనానిక ల్యాణహాట 

కపారణ్యమనోహరాణి। గాంగేయ గై రికమహారజ తాగ్ని వీర్య 

ర త్నాంగ పాతుతపనీయక భాన్మ_ రాణి ॥ 

తా, స్వర్లము సువర్లయ కనకము ఊజ్జ (లము కౌంచనము,కల్వ్యాణయ హాట 
కము హీరణ్యము మనోవారము గాం గేయము గై రికము మహారజతము అగ్ని వీర్యము 

రత్నా ంగ-హీతు తపనీయకము ఆనునవి సువర్ణ నామంబులు; 

శ్లై! (నుతాంత శే] జాంబూనదం  జాతరూపంహిరణ్యంహీమహో 
టకమ్ | చామిోకరం వారువ్రుప్పం సువర్ణ స్యర్ల కాం చనమ్ | 

తపసీయం శాతకుంభం రుక్షం కనక మేవచ 1 మపహారజత 

మా్నేయం గాంగేయం భర్గ కర్పురమ్ ! 

తౌ, జూంబూనదము జూతరూపము హిరణ్యము “కాయము హాటకము వామో 

కరము చారువుష్పము సువర్ణము స్వర్ణము కౌంచనయ తపనీయము శాతకుంభ యు 

రుక్యము కనకము మహారజతము ఆగ్నేయము గాం గేయము భర్మము కర్చురము ఆను 

నని సువర్హ్య నామంబులు, ళ్ 

సువర ముడి, 
౯ థి 

శో (చింతామతా] సువర్ణం రక్తమృత్స్చ్నాచ లేపితంతాత్యకు 
cn న్ నాన 

ధ్యతి | తత్పువర్ష ౦దళంకృ త్వా సూత్మృంకుర్యాద్వి చకుణః 

జంబీరని శేణ పేమమావీకంమర్చితంభివక్. తద్ద లే లేపితం 

దంతపుటంచేయంశరావశే | ఛన్మీభవతి కీఘే)ణవనాత్రకా 

ర్యావిచార ణా || 
1 

తా, బంగారు నెజ్టిమన్నులోే పొదిగి కొలిమిలో నూదినకుదై ౫ 

దానిని సన్న పురీకలుగ జేయిం చి డానిపె హీమమా కీకమును నిమ్మపః 

నూరి లేసనముజేనీ యెండించి మూకుడులోనుని చి డానిపె మజణియొ' 

మూసీ మూడు-వీలమన్ను లిచ్చి 8 గజపుటంబులీడ్న బం గారుభ సం 
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సువర్ణ సింధూర విధి, 

Ea తేద్భన్స రవిదుడ్గాన వాశ్వత్ధత్వగ్ద )వేణచ | 

హీాంగుళంభన నృతుల్యంచ దత్యాతుల్యంవిమర్ద యేత్ | 

ముర టిమూలజడా) వై క గృంనపాదిగనేనచ | 
ర్ల యేచ్చచతుర్యామా౯ ఫృుటమారణ్యకోత్సలై ః | 

కరక పంచ చేయం సింధూరంభవతిదు9వమ్ | 

తా, ఆ బంగారు భస్మమును జిల్లేుపాలగోను శావిచెక్క_లరసముతోను 

మి ంచీ యాంనిగారు భన్మమునకు సమముగ శుద్ధి జేన్ న యింగిలీకమును జేర్చి ఖల్వము 

లోనునిచి తీఓకో వెల వేళ్ళరసయ హంస జపా దింహూకు రసము అనువానితో 4 జాము 

లు మర్దించి యేరుసీడకలతో 5 గజపుటంబులిడిన సువర్ణము కీ ఘయు? నీందూారించు, 

(పకారాంతర సువర్ణ భస్మము. 

నో శుడ్గ ంన్వర్ల దళంకృ తా చేతుక్షన్యర సేన చ | 

గంధకంమర్షి తంచ్యాత్ర ద పేకుర్యాద్వి లేవవమ్ | 

అతపేతాపయ్ _క్తీవే) తిద్వి లేష్యమూ'హుక్కుహు: | 

అరణ్యోత్పల కేద త్వా నుట మేకంశరావశే | 

గంధంగత్వర్వ పా డాంశం ప్రునర్ల గయ శేర సే | 

ప్రనఃవుట త్రయేపాచ్యం భస్టీభవతిళాటకమ్ | 

తౌ, శుద్ధి చే విను బంగారును రేకలుగ జేయించి వాన్నిపెషుద్ధి జేసిన గంధకము 

=3ెటుకురస సమలోనూరి లేపఇము జేసీ యొండనెండించవల యు, ఇటుల 7 మార్లు లేప 

నముజేసి రె ండించి మాకుడులోనుని చి చీలమన్ను లిచ్చి యేరుపిడకలతో 1 గజపు 

టింబిడిసాంోకితల యనదడిని నియా రేకులకు 4 విభాగము శుద్ధి జేనీనగ ంధక యును (గ హించి 

'జజసరసమతోనూ? 7 మార్లుబట్లించి యెండించి యేదపీ డకలతో 8 గజప్రటంబు 

రిడ్వుం గారు? స్టుంబగు,. (ఇట్టిభ స్టృమాను శోయగోగయలయం దుపషయోగి౦ంపందగు, ) 
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న్వర్ష భన్మము, 

నో సిద్ద రసార్ల వే] హేమ్నఃపాదం నృుతంనూతోం  విష్టమమేన్ల 
కేనచిశ్ | ష్మతే లివ్వై పుకేభిచ్యా దష్టభీర్మి9య తేధ్రువమ్! 

తౌ, శుద్ధిజేసీన బంగారును రేకులుచేయించి సన్న మగ టంకణపు శేకులవరె 

నూక్ముయుగ క త్సిరించి దానికి 4 వ భాగము రసభ స్థయు జేర్చి నిమ్మపండ్డగసనుతో 
మర్షించి "రకలవపెలేపనము జేసీ యెండ నెండించి (పమిచెల సంపుటములోనునిచ వీల 
మన్నులీచ్చి 'పుటంవిడి సాంగకీతలమునదీ సీ యాసువర్ష ఫు నేకులకు 6వ భాగము రస 
భన్మముగలిప నిమ్మపండ్లరసముతో మరలమర్షించి ర పుటుబులిడిన సువర్ష్యయ కుద్ధ 
భన్భంబగు, 

శుద్ది జేసిన బంగారు 1 భాగము శుద్ది జేసిన రసభస్మము 2 భాగములు, ఇటుల 
వీని నేకము జేసీ యువకమువోవ రించి యందలి సీరునువడసీ ముద్ద జేసి చానికర్థ ఫాగము 
శుద్ది జేసిన గంధకమును యింగిలీకమును జేర్చి (ప మిచెలోనుని చి చీలమశళ్ను లేపసముజేసీ 
పుటంవిడిన ఛస్మంబగు, పిదప దానికి కే భాగము శుద్ది జేసిన గంధకమును యింగిలీక 
మునుజేర్చి 2 పటంబులీడిన బం గారము కుద్ధమగ భ్న్వంబగ,) 

న న్స (దు తి, 

లో ఇందనోపకపూతంతు డేవాడాళీఫల[డవై ః | 

భావితంవమై కనింశాహాం (దుశకేహేమ్ని (పడావయేత్ || 

కింవిత్కి చిత్సచూయాతియావ _త్రిఫ్థతినూతవత్ | 

తా. ఇంననోప పురుగులపాదిరస ము వీనిచూర్ల మును జేవదాలీ ఫలరసముతో 

21 మార్లుభా'వనశేనీ పిదప సుకన్నభస్మయునుకొరిగి రసమువలె (దుతినుసవరప యా 

చూర్ష యును కొ ంచెకొ ౦ చెముగ చేయుచాండవల యు, 

సువర్ణ భస్తుగుణము. 

క్లో! (ఆయుశ్వేదే] మూర్చోన్యాచౌాచ యత్స్మాణం గ్రహణీచ 
విశేవతః | నాశమేత్సర్యరోగాంక్చ సాధ్యాసాభ్యాంశ్చ ఈ 
_స్తరాళా | త_త్తవో?గానుపా తేన (మ్రయుంజీత భెపుగ్వర 

శా. సువర్ణ భస్మము రామూ నోగానుపానములతోడ నొసంగిన 

బులి సా ఛధ్యాసాభ్యంబులుగనుండు సర్వ వేగ యులహారింపం జేయుటరేీ 

వున్నావు రాజయకుగహణి ఆనువానిని విచేషముగ హరింపంజేం 
క్త 
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'వ్లో॥ ((గంథాంత రే] సువర్ష ంతు భ వే త్యాధు తిక్కంస్ని ద్ధంహిమం 

yl రే వ్ గురు | బుద్ధ వి ద్యాన్మ ఫ్రతికరం విషహోకిర సాయనమ్ ॥ 

తా, కుద్దిు వర్ణ భ 'స్మము వరుగ కీతకారిగ జడముగ బుద్ది ది ద్యాస్మ లుల 

గలుగ ౦ జేయునదిగ రసాయనమువలన విషమును బోకడచునదిగనుుడు, 

న్టర్ల భన్హునార రోగములు, 

cA (సిద్ధ ర సార్గ్మ వే! ఏతేద్భన సువర్ణ జంకటుభ్ఫుతో పెతంద్వ్టగుం 

జోన్మితమ్ ! లీఢంహంతినృణాంతయా నగ్ని సదనంశ్యానంకా 
సారుచిమ్ | ఓజో ధాతువి వర్గ నంబలక రం పాండ్యామయ ధ్యంన 

నమ్! పథ్యంనర్భవిపాపభావారంగరందుష్ట[గహాణ్యా ర్తిజిత్ | 

తా. సువర్షభస్మము 2 గురగింజల యొత్తును కటుకరోహిణీ భృుతము అనువాని 

తోడ సేవించిన తయాన్నిమాంద్య క్వాసకౌాసారుచుల నారింపంజేయుటయీ గాక 

ఓజోవృద్దినిధ"తువృద్దిని బలమును శరీరారోగ్యమును గలుగం జేనీ పాండువుసర్వవిష 

దోషము కృ తీమవిషదేోవము దృవ (గవాణి అనువానిని హరింపం జేయు, 

9 ఒభ అల్ల మగ ఇక్ న్లో (నిత్యనాధీ యే] స్నెగ్ధం మేధ్యంవిషగరహరంబృంహణంవృవ్య 

యుగం | యక్ష న్మాదం (పశమనం రోగజాల (పమాథిం! 

మేభాబుద్ధిస్టృతిసుఖక రం సర్వ న్నే తామయహఘ్నం | రుచ్యం 

దీ ప్తం[పశమనపర ంసాఫదుపాకంసువర్గ మ్ 1 
—5 ర్ం 

తా. సువర్షభ'స్మృము న్నీ గయ? పరికుద్దమగ విషక్ళత్రినువిపముల బోకడుచు 

నదిగ శరీర పుష్టి కారిన కడువీర్యవృద్ది కారిగ రాజయత్షీో న్మాదముల వారింపం జేయు 

నదిగ రోగసమూపహమును బోనడచునదిగ మేధబుద్దిస్మ తీ సుఖంబుల గలుగం జేయు 

నది సర్వే త్రరోగముల బోనడచునదిగ గుచికారి అన్ని మాంద్యమును బోనడచు 

నదిగ పాకమువలన లుచికరముగ నుండు, 

అళుద్ద సువర్ష్య ఛన్మ గుణము, 

కో | సౌఖ్యంవీర్యంబలంహంతి రో గంవర్ష ఎకరోతిచ | 

అశుద్ధ మమృతంస్య ర్ల 0 త స్మామృద్ధంచమార యెత్ | 
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తా, అశుద్ధ మైన సువర్ణ భ'స సము సౌఖ్య వీర్యబలముల బోనడచుటయీ గాక 

రోగమును దుష్ట్రమైన వర్గమును గలుగంజేయు, కావున బాగుగ శుద్ధి చేయబడిన 

సువర్ణ మునే భస్మము జేయావల యు, 

శమ పరి మ, 

శ్లో॥ థు క్రైకుంకమనం కాళం ఛే చేసింధూారసన్ని భమ్ | 
శిరీపపాకకందా హే మార్ల వే సికతోపమమ్ | 

స్యాదుసే న్నహనిభంస్నిగ్గం సార చేనసమంగురు | 

బధా మూలమిలిఖార్ం స్వర్గ ంపడ్విధలత.ణమ్ | 

తౌ, ఒరసీనకుంకమువలె చెల్హగ నుండుట హాడించిన నీంధూరమువ లెనుండుట 

కౌచినదిరిసెనపు పుప్పమువంటి పొకముగలదై యిసుకవలె మృదువుగనుండుటరు చి 

మెఆ హా పు న్నగ్ధముగలదిననుండుట బాడరసమువ లె బరువుగ నుండుట నెలయధిక ముగ 

నుండుట యీ రీ లతణములు స్వర మునందుండు, 

రజత నామములు. 

[నిఘంచా] రూప్యకంరజతం తారం(తవుభీరుథి రాహ్యాయమ్ | 
కలథాతంత ప్తరూపం రుధిరంచం[దహోసకమ్ | 

తా, రూప్యకము రజతము తొమగము తపుఫి రుధిరావ్వాయముకల ఖాతము 
త సరూపము రుధిరమ-చం[దహాస సకము ఆనునిపి రజత చామంబులు, 

తము ద్ధి. 

॥ [చిం తామజా) అథ రాష్య్రగళ ౧వంభ్యాకన్యో టీకందళ (దవై | 
భావితంన_ప్పవారంచ శుని దర్భ వతినిశ్చయమ్ | 

' తా, వెండిచేకల కొలిబులోకా-చి షొడ్డు కాకర గడ్డర'స ములో 7 మార 

శంద్ధియగు. 

రజత భన్మ్హము. 

న్లో తచ్చుద్ధ ంరజితంకృ ఆ దళంసూడ్చ అంభిహగ్వ రై ॥ 

వీమంతి ని్తన బ్టచునై మర్షి తంకాకనూశీ కమ్ ' 



1150 బనవరాజీయ్ - పంచపంశ ప్రకరణే 

వి లేషితంతథాశ్ ప్యం వుటమేకంచ మూషమా | 

పొచ్యంవారళసంశ్ఞే న భనస్మీభవతి నిగ్సయమ్ | 

అథ వాన్వర్ష వత్కు_ ర్యా (చావ్యంభన్మీ భ వే 'వేద్ధు/వమ్ ॥ 

తా, శుద్ద్ధిజేనినసన్న ని వెండి రేకుల కాక మౌ వీకమును చనువోలతో మె త్తగ 
నూరి పలుమారు ఖూనీ యెండించి వ[జమూాపములోనుని చి యీరుపిదకలతో గజఫ్పు 

టంచిజిన వెండభ'స్మంబగు, లేక బంగారువ త నే పుటంబులిడినను జెండక 'న్మం బగ 

* రజత సింధూరము. 

న్లో సమంతదృ్భస్ము దరదం బర్బరాణాంసృతం జలు ! 

అర్క_వీ,ర పటతీకై ర్షృంనపాది దురాలభ-* | 
గడోదకై. | పృథ బ్బర్ష ఖం పృథక్స్ప_ప్త ఫు ప్రటంగ జే 

సింధూరం భ భవతిజేయం నర్భకర్శసు యత్ |] 

తా, రజతభస్మమునకు నమముగ శుద్ధి జేసినయింగిలీకము ను జేర్చి తుమ్మ చెక్కు 

కషాయము జిల్లేడుపాలు మట్టీపాలు హాంసపాదియాకుర సము దూల నొండి వేళ్ళర 

చెల్ల ఫరసము అనువానిలో (పతిచాని చేనొక్కొకదినము చొప్పున మర్దించి 7 నజ 

పుటంబులిడిన రజతభ నృము నీందూరిం చు, 

రజత 1ద్రుతి, 

శో ఇతధా నరమూ లేణ భావే ద్దైవదాళికామ్ | 

తచ్చ్వూర్డ వాపమా (లేగ (దుతిస్పా్యా త్స (ర్ల తారయోః | 

తా. బేవతాడిని నరమా[త్రముణో 100 మార్లు ఫావనజేసి దానిచూర్భమను 

రజతభ స్మములో పలుబూగరువేయుచు నూధు దు చుండిన బంగారు వెండి వీనియందు 

(దుతివెడలు, 

a ఛమ్మీభూతం రజతమమలం౦ తత సమంవ్ మభ 'ను|న్చరైై 

స్తుల్వం (తికటుక కవరం సారవూ చే చ్య్నయా కమ్ | లిథంస్రాత। 

నాలాల ఆలా 

లక పన లం నను అస అల ne) 
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కుషయలతినృ ణాంయత్మ పాండూదరార్భ | శ్నాఫసాన్మా_సా౯్ 

తిమిర జహరంపి త్రరోగాన శేపాన్ | 

తా, నిర్శలమెన రజతభస యమునకు సమయుగ అభ్రకమును జా మమును జేర్సి 

వానికన్ని టికి నమముగ (తీకటుక చూర్ష మును “నెయ్యిగ లిపి (పాతఃకెలమున సీవిం 

చిన మయము పాండువు వుదరము అర్భస్సు శ్వాసము కౌసము తీమిరగోగము పిత్త 

రోగ్ము వీనిని వారింపంజేయు, 

రావ్యభన్న గుణము, 

న్లో! రావ్యంశీతం కబాయం-చ స్నిద్దంవాతహరంగురు | 

రసాయన విధాచేన సర్వ్యరాగావహార కమ్ || 

శా భజకభన్థుయు వీత కొరి కాహెాయముగ సీ గ్గ యగ చాతమును జారింప 

జేరు న బకుపుగ రసాయనము వలన 'సరషగోగ మల హారింపం జేయునదిగనుండు. 

శ్లా॥ (రనరశ్నాక శే] కాప్వంస్ని గంకపాయామ్లుం విపాశే మధురం 
వరమే ! వయస స్టాపనంవృష్యం లేఖనం వాతపి త్తజిత్ | 

తా, రజతము న్నీగ్గయణ కహెయయుగ పుల్లగ విపాకమువలన మథురగనయు 

గలది" విరేచనకౌకిగ యవస్సాపనకారిగ వీర్వవృద్దె కారి” లేఖన క్రియం జేయునదిగ 
శ అరు 

వాతేపి త్రయుల బోనడచునదిగ నుండు, 

శ్లో॥ (ఆయుక్వేచే) కాక్యంవిపాక నుభురం తువరామయభ్నుం 
భీతంనరం పరమ లేఖనకంచనృమ్యుమ్ | స్నిద్ధంచ చాతక జీ 

షు సభ _ దో ఇ) కాం చ సగ జ్ఞఠ రాగ్నిది ప్ప రృల్వ(_పదం పీరనయస్క_రణంచ హృాష్యమ్ | 

శా, రజతము విపాకవువలన మధు" ౫ ఒగలుగ రోగమును బోనడచునడిగ 

శీతలముగ వికేచనకౌరిగ వుత్తమమెన లేఖన క్యా కౌరి వీగ్వవృద్ది కౌరిగ న్పీ' 

ముగ వాతక ఫముల హారింపం జేయునదిగ జఠరాగ్ని కి దీపమును గలుగం జేయు; 

బల కాెరిగ వయస్థాపన కారిగ నుఖకారిగనుండు, 

కు స్ గు ము, అశుద్ధ కాప్యభన్మ (ం 

నో! ఆయుసుుఖం బలంహంతి తారం వీర్యంచశ్ముకజిత్. 
ర నె 

అశుద్ధ మమృతందారం శుద్ద ం కార్య మతో బ్ 
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తా, అకుద్దరజత భస్మము ఆయువు సుఖము బలము వీర్యము శుక్రము 

బోనడచు. కావున దానిని ఇద్దముగ నే జేయవల యు, 

% తామ నామములు, 

॥ [నిఘంళ్వా త|మమాదుంబరంశుల్త పవి త్రం(బ్రహ్మవర్ల నకి 

హ్ “క్రలోహం మే చృముఖం (త్ర్యంబకం ముహిరాహ్యయక్ | 

తా, త్యామము కౌదుంబరనము శుల్చ్బము పవిత్రము (బహ్మవర్ణనము రక్త 

వాము మేచ్చముఖము (త్యం బకము మిహిరాహ్యయము అనునవి తామనామంబు 

న్లో! ((గంథాంతేశే] త్యామమాదుంబర శుబ్బం తపనేస్టముదు 
బరమ్ ./! (త్యంబక చాను విందంచ రవిలోహాంరని[ప్రియమ్॥ 

తౌ, తౌమము శౌ 'దుంబరము కుల్బము తప "చేస్త య వుదుంబరము (త్య 

కము అనువిందము రవిలోవాము రని పియము అనునవి తామనామంబులు, 

తామ దోపము, 

తో, (గిద్ధవిద్యాభూః) అశుద్ధ కామం నత్యూమి తామంవైవ 
మహ+వివమ్ | విషన్స త్వేకదోపషస్సా $ దారో పాళ్చకుల్ప" 

భ)మోమూరా విదా హళ్ళ్చ ఛర్జిః ః న్లేదన స్వేద'నే |! నంతా 

పశ్చారుచిశ్చాస్లా శుల్చేదోపా భవంతితే 

తా, అశుద్దతౌ[మమున (భమ మూర్చ విదాహము ఛర్తి క్లేదమ సేదః 

సంతాపము అరుచి ఆన రి దోషంబులుండు, అట్టగుటచే నొకదోషముగల విషు: 

కన్న తామ మే విదమంబుం 

అశుద్ధ తామ వోషము, 

న్లోః [సిద్ధరసార్ల వే అద్ద కాట్రు మాయుమ్నుం 'కాంతిఘ్నంన_ 

ధాతుహోీ! వా నిమార్చో (భామా జేకనానారుక్ట_ ప్రశూలక్సత్ 

తా, అశుద్ధ త _మమువలన ఆ ఆయుఃతమయముకొంతినశించుట రసర _క్షమాం 

త్వక్ళుక్ష మేదోజ్ఞ ఏలన స్త్పధాతు నాశనము వాంతి మూర్చ (భమ నానావిధరో 

ములు కుష్టువు శూలగలుగు? అట్లగుటచే దానిని కుద్ధి 'జేయవల యు, 
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తా|బుశు ద్ధి 

న్లో! [చికిత్సాసారసిద్గ సం|గ్రహే] త శై లత గాది శుద్ధన్య తద్దోవవి 
నివృత్తయీ | “శుల్పస్య కోధనంప్రాకై ర్విశేపా త్సముజా 

హృతమ్ | స్నుహ్యర్క_శీరలవణ శాంజనై. సా(యప(తకమ్ | 
లిప్యా (| ప్రతాష్య నిర్ణుండీ రసై స్పించే త్పునఃపునః ! వారా 

డ్వ్యాదశ రాహత్వం లేపనా త్రా(మసించనాత్ | 

శౌ ఖరీదుదుడ్ల ను గాని వారాణనీచెంబులనుగాని శేకలుగజేయించి కొలి 

కో కాచి నువ్వులనూనె ఫులిచల్ల మొదలగు వానిలో నద్దుటచే తా(మదోషమయును 

నడచి పిదప బొంత జెముడుపాలు జిళ్లేడుపాలు పంచలవణములు కలి వీనిని యా 

ఏల పె (పత్యేక ప త్యేకముగమూనీ యెంజించి కొలిమిలోశాచి చావిలియాకురస 

లో నద్దవలయు, ఇటుల (పతిడానినిబూనీ కాచి ]2 మార్లు అద్దిన తౌమయు 

ంబగు. (మణియు తామమును 12 మార్లుకాచి చింతాకరసములోను తమ 

నకు హేౌమమావీకమునునూరి పట్టించి వావిలాకురసములోను ఆద్దవలయు,) 

తా (ము శు ది, 
థ్ 

aU గోమూతేణ పే ద్యామం తా[మషతం దృథాగ్నినా ॥ 

శుధ్య తే నా[తనం చేహో మారణం కథ్య'తేధుశా || 

తాం కామపు నేకుల గోయా[తములో వై చి దృ'థాగ్ని లో 1 రూమునొాచివ 

యప, ఇక దానిమారణయను వచియిం చెద, 

తామ భన్గుము, 

ఫోక్ |] సూత్మూణితా(గుష| కాణి కు త్వానంస్వేద యేద్భుధః। వాన. 

ర|తయమమేన తతః ఖల్వే వినివీపేత్ | పాదాంశం గంధకం 

ద తార యామ మమేన మర్ష యెత్ | తత ఉద్ధ్భత్య ప(తాణి 

"లేవయ్ ది ఏగుతేనచ | గంధ క్ర నాన్లువి మైన తస్యకు రాచ 

నోళకమ్| తత; :విష్ట్వాచమినాఖీంచాంచోరీంవాపునర్న వామ్ 

తత్క_ ల్మేనబహిాల్లోళం లేపయేద్ద ్ రంగుళ్ న్మితమ్ 1 ధు 

తద్దోళకంభాండే శరా వేణచరోధయేత్ | వాలుకాి 
37 

త 
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ర్యాథ విభూతి ర్త వణాంబుఖిః | ధృ త్యాభాండే ము ఖేము(ఊొ ' 

తతశ్పుల్యాం విపాచద్మత్ | [క మవృస్ధ్యాగ్ని నానమ్యగ్యావ 

ద్యామచతుష్టయమ్ | స్వాంగశీతం సముద్ధృత్య మర్ష యే 

త్సూర ణ(దవై 8! మా మైకంగోళ క్ర ంతచ్చనికీ పేత్సూర ణోదే! 

మృదోన లేపఃక _ర్షవ్యో సర్వతోంగుళమా,[త్రకః। పాచ్యంగజ 

వుకేక్నీ ప్పంభ్భతింభ వతినిక్సితమ్। వమనంచవిేకంచ[భమం 

శ్లేడమధారు చిమ్ | విడావాస్నే హము క్షే డంనకరోతికదాచన । 

తౌ, తౌ([మయును నలుచనగ .రేసలనుజేయిం చి శీ దినములు నిమ్మపండ్ల రస 

ములో నుడీకించి యంకుండి దీనీ ఖల్వములోనునిచి దానికి శీ వ భాగము గంధక 

మునుగివ నిమ్మపండ్లర సముతో 1 జాము మించి యా త్మామేేకల ఖళ్వములో 

నుండి దీనీ విదప చానికి కెండింకలు గంధకమును నిమ్మపండ్లరసముతోనూరి ఆమా 

. నేకలపెబూని యొండించి యాచేకలమడిచి యుంటగ జేసి దానిె పొన్నగంటి 

పులిచింత తెల్ల గలిజేరు ఆనువాని కల్కు_యులనా రెండంగుళముల (ప్రమాణము దళ 

ముగ నుద్దమై లేపనముజేనీ యెండించి మాకుళ్ళలోనునిచి -వీలమన్ను, లేపనము జేనీ 
వాలు కౌయల్మ్శతమునందిడి దాని కంఠమావరకు నినుకబోనీ డానిపెబూడిడె ఉప్పు 

వీళ్ళుచల్లి కుండ యూతినిమాగని చీలమశ్ను బూనీ పాయిమోదనునిచి శీ జూములు (కమ 

ముగ అగ్నిని వృద్ధి జేయు చు షాకయు జేసీ సౌాంగశీతలమునదీనీ కందగడ్డరసయుతో 

1 జాము మర్దించి యుంటజేనీ కంద? డ్లలోనునిచి యాకందగడ్డ పె సొకయంగుళ (ప 

మహాణయు చీలమన్నబూనీ గజపుటంబిడిన త్యామము బాగ్గుళభ స్మంబగుం దీనివలన 

వాంతీ (భాంతి (శమ క్లే దారచి విదాహా స్నేహ ఉక్ల్కేదయులు గలుగకుండు, 

తామ భన్బృము, 

శ్లో సూతుంశా[మదిళంవిమర్హ్యపటునాయా శేణజంబీర జై. | స్తపా 
మర్ష ముదోతదర్క_పయ కాలిప్థా రద లేక ప్రధా | నిరుండ్యంబు 

హిమంర సేందగళితం గంఛేనదుగ్గోనత। త్తు ల్యేవాధ మృతం 

భ వేత్పువుటితం పంవామృ తేశ(తిథా 1 

తో, తా్యమమును పలుచనగ నేలు జేయించివాని వైెపంచలవణమలనుతిమో 

రములను నిమ్మపండ్డరసముతోనూరి లేపనముజేనీ యెండించి 7 మార్లు కాచి వావిలి 
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యాకురస సములోనద్దవల యు పీదపవాని-పె జీ ల్లేడుపాలుపట్టిం చి 7 మారుకౌచివావి లి 

యాకుర ములో నద్దవల యే, (పిదస పామమాషీకమునుకూరి పట్టించి నిషలోకాచి 

వావిలియాకుర సములో సద్దవల యా, ) ఇటుల జేసిన "శమము పస్థియస కీదప యా 

తా|మమయునకు సనుముగ రసమును గంభకమును (గహిం చి జిలేడుపాలతోనూరి యా 
శేకులసెఫట్టిం చి పుటం విడిన తామము భన్మంబగ, ఆ త్యామభస్మమును పంచా 

మృతముతో నుర్తించి 4 పుటంబులిడిన నందలి అష్ట్రవిధదోషంబులు హరించు, 

తా్యమభన్మ గుణము, 

న్లో తా(మంతి క్త కంచ మధురం కషాయం బేపనంలఘు | 

విషపాకం నరంశీతం మారణం కప ఫవీ త్లజిత్ | 

తాం తామభస్మము వగగుగ నుధుగముగ కసామయుగ  లేపనశకౌరిళ లఘు 

వుగ విషపాకముగలదిగ వినేచనకౌొరిగ శీత కారిగ కఫపి త్తవోగ ముల పహారింపం జేయు 

నదెగ్ నుండు, 

(మతాంతనే) వాంతిభాంతి వివర్ణ్యకం జ్యరరుజా కుస్టాని 

పాండ్యామయమ్ | శూలంమేసహా గుదాంకురా నిలగచాక౯ొ 

Ss ఎ కం యుకాను పాన్వైర్టయే త్ | భుక్తంస్థాల్య జరాగ్ని మాంద్య 

థమనో వంధ్యాశ మోవత్సరాత్ | 

తా, వాంతి భాంతి వివర్ణి కంబగుటచే శుద్ధమైన తామభసన్మమును యుక్తాను 

పానముతోడ సేవించిన జ్యరము పీడ కుష్టువు పాండువు శూల మేహము ుదగోగ 

ము 'వాొతీయు సాల్యగోగణు ముడిని ఆగ్ని మాంద్యయు అనువానీని హరింపంజేయుట 

యేగాక 1 సంవత్సరము సేవించిన వంధ్యాకత్యమునుకూడ బోనడచు, 

అశుద్ధ తామభన్న దోషము, 

న్లో ఫఘుల్చంత నెనయతి వోప, మశేవభాతూళా రోగాకొకనోతి వి 

విధాంశ్చ నిహంతి కాంతిమ్ | కుష్టుంరజం చవిషమాకా కురు లె. 

విశేహా౯ పాశేనహానవుహవాంతివిశేచనంచ। హంత్యాయ 

రుచ్చైః కురు లేవి తాపం మూర్భాంవిధ త్తే హర తేచళు(కమ్! 

నానాగజా నాంఛచనహూలకు కారీ స్యాశుద్ధ శుల్బ వృచజీనవా ర్వా! 
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తా. ఆశుద్ధతాామము సర్వధాతుశోషము పలు విధము లై నరోగములు కౌం। 

నాళనము కుష్టువు విషజ్వారము వాంతి విరేచనము ఆయుఃకయము సంతౌాసమ 

మూక్ళ శుక నాశనము అనువానిని గలుగం జేయుటయేగాక యేక చనోగములకి 

సహాయ కౌరియై తుదకు (పాణముల పహారింపం జేయు, 

శ్లో అథాన్యత్సం[ప్రవవ్యామి నంశీ_ప్టంసూ_క్షము త్తేమమ్ | 

ఆయు న్వేదోప దే శేస్టి౯ తా(మైశుద్ధక్నిగద్య తే | 

తా, ఆయు ర్వేదయున జెప్పంబడిన (పకౌరము తా మ్రకద్ధిని న చంచెద, 

శ్లా! గృహకన్యారసేనై వ భావయిత్యావునఃప్రునః | తత_న్తప్తం 
మేఘాూ బే ఇ"వయి త్యాపునః పునః | గంధ కార్మ..జీర లేపం 

కృ త్వాకృ త్వా ఫుట్మత్రయమ్ | చూర్చీభవతిత త్తామంపునః 

ఖల్వేవిమర్షయేత్ | ఫలత్రశకపాయీణ తతోనితీవ్య 

మూపయో, | పునర్శర్ష్యం (క మేవైవ ద త్యాహాడశ ధా 

ఫుటమ్ | అనంతర ౦4ీ.ఎ నర్చిర్దుధుమూ తై )ర్భు హుర్ముహు: | 
భానయి త్వాఫుటం దేయం ప్ర త్యకంన _ప్పన ప్రచ గృహక్ర న్యా 

రసేనైవ భావయిత్వాపున ।ఫుటమ్. | దత్వావిచతణళ్చూ 

ర్ల ంతద్భ వేన్నా త్రనంశ యః వృతె ర్వివిధనం స్కా రై శ్చర్చి దా 

_ హాూభ )మంహ శేత్ | వో పె. శేరండ తె లేన కాంజి కేనాధవా 

పునః | నిష్కేంనమి తే మార్ష్యం గుల శూల[పశాంతయే | 

(ప్రయోగస్పర్వరోగాణాం (కమవ భ్యేన చేదను | 

తౌ, రాగి రేకుల7 మార్లుకాచి కలుబందరసములో 7 మార్లుశు పొన్నగంటి 

రసములో 7 చూర్లును నద్దిన కుద్ధియగు. పిదప ర్లవూ నేకల పె కుద్ధగంభకమయును జీ లేడు 

పాలతో నూరిపట్టించి 8 పుటంబులిడిన భస్మృంబ'ప పినప యాభస్మయును ఖల్వములో 

పోనీ | త్రీఫలక పాయమయుతో మర్దించి ముద్దజేనీ రొండించి మూాసలోనునిచి పుటంబిడ 

వలయు, ఇ తెఆంిపన (కమముగ 16 మౌర్గమర్సి ౧చి 16 ప్రపంబులిడి ఆవుపాలు ఆవు 

చెయ్యి తేనె గోనూ[త అనువానిలో [పతిదానిచే నేజేసీమార్లు మర్దించి మూసలో 

నునిచి యేశణేసి పుటంబులిడ్ పీదప కలుబందరస సుతో మర్తించి పుటంచిడవలయు, 
_ ఇట్టిసంస్కా_రయులు' జేయబడిన కా(మభస్థయఘవలన ఛర్జి దావహ్నభ్రమలు గలుగకుండు 
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ముటియు రూకయెత్తు తా్యమభస్మమును న్ఫుదువ్నగ మర్దించి నిమ్మ (పమౌాణము (త్రిక 

టుకచూర్తాను. పానముతోగాని ఆముదముతో గాని కలితోశాని [కమపథ్యముగ 

మండి సేవించిన గుల శగలలు 'సర్యరోగములు హరించు, 

తాొ(మసింధూరము, 

శ్లో! తతోభన్నరవిశీ నై గ్భాంనపాది సేనచ | 
న్యగి నధము శ్లోజాక్షీ శే కపి కళర్యా[దవేణచ | 

అశ్వళ్థవల్క_లిక్వాఖె ప్ర ప్రతశ్యాఖే మర్ష యీత్ | 
ముహుకుహున స్పప్త పఫఘుటాకో కుర్యా ద్వారణనండ్ఞ యా | 

సూర్యోదయసమంవర్ష్మం పిందనారంభ వతిభు)వమ్ | 
వాంతి భా)ంతివి రేశంచ నకరోతి కదాచన ॥ 

తా, తామభ స్మృమును ఖల్వములోేబోసి జి'ల్లేడుపాలు వాంసపా దియాకరసము 
మ్మటీపాలు మేకపాలు దూలగొండి వేళ్ళరసము. రావివెక్కు కషాయము జువ్విపట్ర 
కషాయము. అనువానిలో (పతిదానిచే మర్షిం చి య్జేన్7జప్రటంపిడేన చాలనూ 
ర్య నిన లె సిందూరించు. దీనివలన చాంతి వికేచనములు గలుగ కుంకజు, 

తా్యమభన్మ గుణము, 

న్లో! వై రీక్ల్ క్రనుధురం కషూాయంశలీతలంనరమ్ | 

పి త్తతమ్షయంపాండు కుష్టఘ్ను ంచరసాయనమ్ | 
స శ్రహరంషై వ నర్భరోగనివారణమ్ | 

(వణానిళూలమ ర్నాంసి మందాగ్ని౧చవినాశ యేల్ | 

తా, కామభ సము తీన్లయు ఉన్లయు మధురము కషాయము కీతీలయ సరవ 

గలదిగ కఫ పిత్త కయ పాండుకుషువుల హరింపం జేయునదిగ రసాయనోపర్లజే శో 
ముగ శేష ష్మృపి_ర్త తముల సర్యగోగముల హారింపం జేయు నదిగ" (వణము శూల తర్భుణ్స 

ఆగ్నియాంద్యము వీనిని వశింపంజీయుననిగ నుండు. 

కాం స్య నామములు, 

శ్లో! కాంన్యఘోవప. (పుకాశంచ కాంస్య ఘోవక సనం ంస్త 

ఎక 
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తా, కౌంస్యమ ఘోేషయ (ప్రకౌళము కౌంస్యఘాోషము అనువవి కొంస్య 
నామంబులు, 

కాంస్య గుణము, 

న్లో కాంన్యంక షూయానురనం విశదం లేఖసంనరమ్ | 

దృష్ట్ర(వపాదనంరూక్షుం తి క్తంపి తృకఫాపహమ్ ॥ 

తా, కాంన్యభస్మృము కషాయము పరిశుద్ధ మగ లేఖన కౌరిగ 'సరము% చేర 
హీర కారిగ నుండుటయే గాక రూత్వముగ సగరుగ'పి _తేకఫయుల బోనడచునదిగనుండు, 

కాంస్య ఫుది, 
థి 

శో తింతిణీష్మతజదా) వై ఃకాంన్యంఛాన్యం|త్రివారకమ్ | 

తత కుళు శ్లేయూపేణ కాంన్యంళుద్ధం భవిష్యతి | 

తౌ, కంచును కాచి చింతౌకురసముతో కి మార్లు వులవకట్టులో 8 మార్లు 

నదిన శుద్దియగు, | 
ఏ థి 

న్థో శుద్ధం కాంన్యందళంకృ త్వా నమభాగంబలింద బేల్ | 

మరి తంచార్క_దుగ్నే నచాత పే తాపయేత్పునః | 
ది థి 

మర్షితంన_ప్తవారేణ రవిదుర్ధావునఃపునః | 

వ(జమూపగతం కాసనోత్సలభూపుశే | 
( Ww ల Va జ్యే ఎవంస _ప్పప్రుటంద త్వా కాంన్యభన్మ్మృభ వేద్ధు/నమ్ || 

తా, కుద్ధి జేసినకం చును సన్న ముగ తునకలు చేసీ దానికిసమయుగ గంధకమును 
(గహించి జిలేడుపాలతోమారి లేపనము జేసీ యెండనెండించి వ|జయాషయులోనునిచి 

యేరుపిడకలతో భూ పుటంబిడవలయు, ఇటుల 7 మార్లు కంచుకుసనుముగ గంధక 

మును (గహించి 2] లేడుపొాలతోనూరి లేపనము శేనీ వ|జయామవలోనునిచి యెండించి 

యేరుపిడకలతో 7 పుటంబులిడిన కౌంస్యయు భస్థంబగు, 

కాంస్య సిందూరము, 

న్లో తేద్భ స్నార్ధంచి దరదం తదర్భం శుద్దగంధకమ్ | తదర్గ్శంపారదం 

దత్వా వటటీ. రేణమర్హ యత్ 1 హంనసపాదిరసాశ్వత్స వల్క_ల 
ఏ థి 
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కృథితే రపి | బర్బరత్వక్క_ పోయీణపాలాశత్య్వ(౫ సేనచ | మ 
ర్క_టీమాలజర మై ర్భృర్ణితంచముహుర్చువాం? | సునర్ణంబీరనీ 
రేణమర్ల్యంన_ప్పపుకుపచేత్" |! ప్రుకువారణ నంశ్లో చ విశ్యక 

రసు కేపివా ' చాలసూగోోదయసమం  సిందూరభ వంతి 

ధు౨వమ్ ॥ 

తా, కాంస్యభ స్మమును సే భాగము యింషలీకమును దానికి శే భొగము శుద్ధ 

గంధకమును దానికీ శ్రే భాగము కుద్ధరసమును జేర్చి మృటీపాలు దాంసపాదియాకు 

సము రావిచెక్ళు_ కషాయము తుమృచెక్కు_ కషాయము మొదుగ చెక్కరసము 

దూలగొండి వేళ్ళరసము నిమ్మపండ్లరసము అనువానిలో పతిదానిచే నొక్కొ_కమొరు 

మర్చించి యొక్కొ_క గజపుటయుచొాప్యన 7 మర్లు గజపుటంబు లిడినను తేక కొలి 

మిలోనునిచి యుూూడినను కంచుధస్మము చాలసూమయ్యనివ లె సీందూరించు, 

కాంస్య భ స్ట గుణము, 

న్లో॥ కాంస్యంక హాయమున్షంచ లఘురూడుంచేతి కకన్ | 
£3 వాన 

కపప త్తరుజాంహంతి చాయుస్పోహబలాపహమ్ | 

భా, 'కాంన్వభ్ సము కపూాయము ఉష్ప్వముగ లభఘువుగ రూత్మురుగ +జఒగరుగ 

నుండుటయెకెక కఫపీ త్తరోగములహరంపం జేయు నదిగఆయు గ్రేహా బల కౌరిగ నుండు, 

EA రీతి కాయుగళంరూతుం తి క్షంచలవణంపరమ్ | 

అత్య వ ఆద మై నో ఫఘ్నం వాండువాతఫ్నుం బలవీర్యవివర్హ నమ్ | 

తా, రాజరీతీ కాకతుండి అన 2 విధములైన యిత్తడిభ సము రూక్నుముగ 

వగరుగ పుప్పగనుండుటయేగాక శోఫ పాండు వాతముల హారింపం జేయునదిగ 

బల వీర్య కౌరి” నుండు. 

అశుద్ధ కాంన్య దోషము, 

న్లో! అశుద్ధమమృుతంలోహ మాయుర్హారిరుజాక రమ్ | 

హృత్సీజాంచేహతాపంచ తసాచూద్లంచమార యేత్ | లి A రుం ౮ పస 

తా, అకుద్ధమైన కాంస్యభస్మము ఆయుఃతయము. పీడ జోొమ్మునొవ్పీ శరీర 

తాపము అనువానిని గలుగం జేయు, కావున బాగుగా శుద్ధి చేయబడిన కంచుసే 

భస్మము 'నీయవల యు, 
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శ్లో [(నిఘంటో] రీతీకాకటుతీళ్లంచ గుల్మ మేహకఫా స్రజిత్ | 

సతి_కృలవణంభేది పాండుత్వ కి్రమివాతజిత్. ॥ 

తా, ఇత్తడిభస్మమును కౌరముగ తీన్షముగ గుల్మ మేవా కఫర1క్తదోమముల 
"పారింపం జేయునదిగ వగరుగ వుప్పగ విరేచనకారిగ పాండు చర్ముదోషము (కమి 

ఛాతములబోనడచునదిగ నుండు, 

ఇత్తడి నామములు, 

తో కీతలోవాంసింహలకం కపీలం సాఖమారకమ్ | 

వ_రలోవాం[తిలోహంచ రాజరీతి ర ఇ హేక్వరీ | 

తా, పీఠలోవాయు నీంచాలకము కవీలము సౌఖ్యము ఆరకము వర్తలోహము 

(తీలోవాము రాజరీతీ అనునవి యిత్తడినామములు, 

నో (మ తాంత శే] రీవికాపీ త శావీత లోపానె వలకంచతత్ |! 
లి ఇటీ రి 

క 

తౌ. రీతీక పీత్తళ కీత్రలోవాము శెవలకము ఆనునవి యిత్తడీనామములు, 

ఇ _త్తడిభన్ను గుణము. 

న్లో రీతికాయుగళం రూతుం తి కృంచలవణంర సే | 

తో ధనంపాండుడోగభ్ను ౦ కృమిఘ్నం వీర్య్వవర్గనమ్ || 

తా, రాజరీతీ కాకతుండి అనుద్వివిధ మెన యిత్రీడిభస్మము రూతముగ ఒగ 

రుగ ఉప్పగ శోధనకారిగ నుండుటమయేగాక పొందడు (క్రిముల హారింపండేనీ వీర్య 

వృద్దిని నలుగం జేయు, 

కాంతి లక్షణము, 

తో యత్పాత్రెస్టై (పవిశతిజలే తే లబిందుర్న దత్తొహింగో ర్లం 

ధం వినృజతిజలంతి క తాంనింబకల్క_ః | పాచ్యదుగ్ధం భవ 

తిశిఖరాకారకం నై తిభూమిం ! దగ్ధాంగాస్స్యు స్పజలచణ కాః 

కాంతలోహం తదు క్షమ్ | 

తౌ, కాంతసాతయందుదకముబోనీ నెలబిందువునువైె చిన వ్యాపించకుండుట 

ధకము యింగువయొక్క_ వాసన వేసుట నిమ్మ పండ్లరసములో కౌంతపాత్ర నునిచిన 
Ty 
mm 



రనగంధథ కాది ద్రవ్య శుద్ధి నిరూపణ: 1161 

వగరుగననుట మజియా నాకాంతపాతలో ఉఊలుకొ చిన పొంగి పై లపడక దాని 

లో చేబడుట కాంతపాతనుకొచి “సెనగలతడిపి దానితో వేసిన సెనగల పె పొట్టు 

కొలిపోవుట యిట్టిలక్షణయులుగ అది “కొంతలోహమన బడు, 

కాంత కది, 
ధు 

శో జంబీరజూరనా లేవా స్వామ్లత శేచ కెంతకమ్ | 

తీవా సపాత పే దేయం కాంతశుద్ధి ర్భ వేత్సుథీః || 

తా. నూడంటురాయిని నిమ్మపండ్ల రసము కలి పులిచల్ల అనుచానిలో (పతీ 

దానియందు నేజేసీ మార్లు చేసీ చ్చజేనీగడియలు యొండనెండిం చిన కుద్దియగు, 

“కాంత భన్గుము, 

జో తచూద ంకాంతపాదాంశం గంథకంచ దథే ద్నిషక్ ! 

అర్క చేవిమర్థ్యాథ విరాబేదిరసేనచ | 

పలాశత్వ(గసేనై వ నుర నంగ జపు శేపచేత్ 

వనంపుట(త్రయేపా చ్యం కాంతం భన్నభ వేస్గువమ్ | 

తా, శుద్ది జేసిన కాంతమునకు ఈ వ భాగము గంధకమును (గహీంచీ జిల్లేడు 

పాలుకొండపిండి వేళ్ళరసము మోదుగ చెక్కరసముఅననీ మూటిచేవె వ్వేరుగ మర్టించి 

8 గజఫుటంబులిడీన కౌంతము భ స్మంబగు, 

“కాంతసిందూర ము, 

న్లో॥ తద్భ స్మార్భ ంచదరదం దత్వాఖ ల్వేవిమర్హ యేత్ | 

కపికచ్యూమూలర సే మర్ల ందివస( త్రయమ్ | 

ర_కృమృ త్వా షవ(జమూ మాం కృ త్వాత న్యాంత రాఖీ పేజ్. | 

వ్యస్త్రమృ త్రిక యా లేష్యం పాచ్యంగజపుట(త్రయమ్ | 

కాంతం బాలోదయనమం సిందూరంభ వతిధు)వమ్ | 

తా, కాంతభ్ స్మము కై భాగము యింగిలీక ముసుజేర్చి దూల గొండి జేళ్ళర* 

ముతో 8 దినములు మర్దించి యెట్జగ మంటితో జేయబడిన వ|జమాషలో నుని+ 

8 :ఏీలమన్ను లిచ్చి" 8 గజపుటంబులిడిన బాలనూర్యున్నివ లె శాంశము సీందూరించు, 
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కొంతే [దు తి, 

శ్లో! సృగాలమేపకూ ర్మాది శల్యాని చశిలాజితు 1 

ఏతత్పర్వ్యంచూర్ష యి త్యా సుత _ఫ్తే కాంతచూర్ద శే | 
భావయేద్ద వ తాంయాతి యధాసూతంసునిర ఇలమ్ | 

తా. నక్క గొ తా చేలు మొడలగువాని యెముకలను శిలాబజిత్తును చూ 

ర ముజేసి కాంత చూర్ష యు వాగుణాకా-చీ నీరగువగకు యాచూర్హ్ల యును కొంచెకొంచె 

ముగ వేయుచుండిన రసమువ లె నిర్జలముగ్' (నుతి దిగును, 

"కాంగభ స్తు గుణము, 

శ్లోక కాంతాయ:ఃకమనసీయ కాంతి జననంవాతామమారోచకమ్ | 
యత్మఘ్నుంక ఫనాశనంగరహ రం దోవ (తయంనాళ యేత్ | 

నానాకుష్టునిబర్హ ణం బలకరం వృష్యంవయ నస్తంభనం | నర్వ 

వ్యాధి హారంఠ సాయనవరంభానూమృతంనాపరమ్ ! 

తా, ఆఅయస్క్మా_ంతభస్తుయు శరీర కౌంతినిగలుగం జేయు ట్టయే గాక వాతనోగ 
ముఆరుచి రాజ కక ఫనోగము కృ్మతిమవిషము (తీవోషము పలువి ధముల్రై నకుష్టు 

రోగముల వీనినిహారింపం జేసీ బల వీర్యవృద్ధివయః స్తంభ నములగలుగం జేయు, మణియ 

నిడి సర్వవ్యాధుల బో నొట్టునట్లి రసాయనంబును భూమియండమృతంబు నై యుండు, 

శ్లో! [మకాంతశే] కాంతాయఃకవు నీయ ముత్తమతరం శ_న్తంచి 
రాయుష్యదం | స్నిగ్ధంమేహహరం (తిదోపశమనంళూలాది 

మూలావహమ్! గుల్మస్థ హ మస్ఫృగ్గర క యహరం పాండూ 

దర వ్యాధిను। త్తి కాఢ్యం హీవ: వీర్య కాంతిజననం కుష్ట[పమే 

పహాళ్జజయీత్ | 

తౌ, కాంతభ స్మము మనోహరము కడు శేషం బె నదిగ (పశ _స్తమెనదిగదీర్తా 

'బృయువృను గలుగంకేయునదిగ మేవాపిటికౌ (తీదోమ శూల మూల గుల్మప్లీహా అన 
స్షరతయపాండవుదరముల హరింపం జేయు నదిగ నుండుటయీ గాక న్నీ గ్య మగ వగరు? 

త్రస్ణి ర్య ము గ ల దిగ శరీర కాంతీకారి౫ కుమ్హు ప మేహములవారింపం జేయు నదిగ నుండును, 
[6 

3 | ॥| ॥ 
U 
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కాంతాభ )కసిందూర గుణము, 

నో ౯ చేవీశా_స్తే)] కాంతాభ )ంకఫవాతపి చత జనితంవే.అంచవ్లి పశ 

తపహాం | కు క్షాస్టినవర _క్త్పి _త్తవిక్స తాన్నా నావిధానామయాళా 

ఛర్జింహృ(దుజనూమవాత మరుచింమార్చాం శిరొవిభ )మ 

మ్! పాండుంవింశ తి మేహ జాం చవికృతిం యోన్యామయంగుల్ట 

జమ్! కాస్తశ్యానహలీమ'కాగ్ని శమనం శూలాతిసారంగరమ్ | 
నానావీ (ప్రభవాంగదాహహరణం కంఠ [పగోగాక౯జయేత్ | 

కుస్టో న్భాదమపన్స్భుి (వణహరంత్వు[దామయం వి(దధిమ్ | 

వృద్ధింస_ప్పవిధభంవాలీమక గదంహన్యా త్తథానాహకమ్ | వా 
తంపి_త్తక ఫజ్బరంగుడగదంశోవంగహణ్యామయం నై సక్సిం 
వినిహంతి వాతరుధిరం నస్రైాల్యామయం 'కామలామ్ ! నానా 

రోగహారానుపాన నహితం యచ్వాజరాన్నాశయేత్ | డ్య 

వ్యుం పుస్టి కరంఠసాయనవర | జ(త్రూర్థ ( రోడాకొజమీశ్ | 

దంతానాంద్భఢ తాంకరోతి చికురా౯ భృంగ న్పమా౯ కు 

ర్య తే | యేజేవాస్యూమృతం యథాచమనుజూ ర వేచృతం 

వాయుషమ్ | మేథాబుద్ధివినర్గనం శుభకరం వర్ణ (పదం|థ్రీక 

రమ్! పార్య త్యావృషభ ద్వ జేన కథితం కాం తా భసిందూరకమ్! 

తా, 'కౌంతాభ కము కఫవాత పిర్హజనిక కృళశత్వప్లీ వాకోగయుల హాళీంపం 

జేయునదిగ కుక్ష దోషము అస్టీ సౌవయు ర_క్షపి త్రవికౌరము మొవలస ,నా నావిధరోగ 

ములను వాంతి రొమ్మునొప్పి ఆమవాతము అరుచి మూర్చ తలదిరుగుట పాండువు 

20 మేళాములవలన గలిగినవికౌర ము యోని కేగయు గుల్మము కౌసళ్వాసయు హా లీమక 

ము అగ్ని మొంవ్యము శూల అతిసారము కృతినువిషదోపుమయు సలువిధము లై న నేతనో 

ములు శరీర తాపము కంథదోగము కుష్టువు ఉన్మాదము అపస్మారము |వణము తుద 

రోగములు విదధి సప్త వృష్థులు హలీమకము ఆ నాహామువాతపి త్త కఫజ్యరములు మూల 

రోగము శోష్మగహణి విస్పరి వాతర_క్తము స్టైల్యము కౌమిల అనువానిని హరింపం 

జేయునదిగ నుండుటయ్ గాక వానిని యుక్తానుపానములతోడ శేవించిన సర్వగోగము 
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ఆతు ముదిమిని సారింపం బేని వీర్యవృద్ధిని క రీరఫుష్టిని' గలుగంబేనీ జతూభూ గత రో 

చల బోనడచు, కౌం రౌ భ్రకయలు (ేస్టమెన రసాయనంబులు, 'కాంతాభకనిం 

దూరము దంతములకు దృథమును వెంట్రుకలకు తుమె శ్రదలవంటి వర్షే మునుగలుగం 

ఉయు మజియు “మృతే ము దేవతల రత్మీంచుచందంబునిి మనుజులను 100 సంనత్స 

రములవరకు కౌంతము రశీంపుచుండు, మజియు దీనివలన మే ధాబుద్ధికుభము వర్ల యు 

సంపత్తుగలుగు, ఈ కౌంకా(భ్రక నీందూరములను శివుడు పార్వతికి నుపబేశించె, 

లోహ మస్ ది. 
రు 

న్లో ( చింతాముణా] లోహ సించూరశుచ్చ్యాది వయ్య తే శా సన 

ముతమ్। సూత్మందూర్జ్మీ కృతం లోవాం తిలతై లేన పాచమే 

త్ | తథా దక మాళయేతం బర్బురత్వ(గనే పునః | పాచ్యంతీ 
(వాత పేవీ. _ప్పంలోవాళుద్ధిర్భ వివ్యతి | 

తా. లోహనాపొడిని నూనెలో వె చియుడికించి నూనెబోవునటుల గడిని 

తుమ్మ చెక్క.గసముతో నుడికించి యొకజాము యొండనెండించిన శుద్ధియగు, 

లోహభ న్టువిథి, | 

శ్లో! తతో భన్మువిధింప తే తల్లోహంమర్గ యేత్పునః | 
జంబూగ్యచో(ద్రవై ర్శర్డ ఫ్రం పాచితంతద్రసేనచ | 

తతశ్చామలక(దానై _స్తింతిణీ దళజైరవి | | 
శి గూత్యచరనై ర్యావీ గవాంమూ,లేముహుర్చు హుః | 

పాచితం మర్చి తంలోహం రుధాాగజపు కమేనచ | 

భన్మీభవతితల్లోహం రనయోశగేషమయోజయేత్ | 

తా, శుద్ధి జేసిన లోవాపొడిని మెత్తీగనూరి చరేడునౌక్క_ర సమతో 2 జాము 
, లుడికించి మరల మర్చి ంచవలయు, ఇ _తైరంగున నే డాని నుసీరికర నము చిం తాకురసము 

“భునగ పట్లరసము ఆవ్లషం-చితము అను వానిలో (వతిదానిచే నుడికిం-చి మర్తిం-చి మాచ 
x లు ౧ 

అకినుని చి చీలమన్ను లేపనము చేని గజపుటంబిడిన భస్మంబగు, ఇట్టి లోవాభ స్మ 

ముష్మే రగరోాగ ములలో నుపయోగింపంజను, 
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లోహాసిందూర ము, 

నో [ చింతామణో | తద్భన్ను (తిఫలా(దావై ర్థుర్ట్యంమక్ష్యంపు 

నఃప్రునః | న్యగో/ధదుగ్ధార్క_ దుగ్ధార్ణు ద్దితంన_ప్పవాసరమ్ | 
| Qa 

పాచ్యంగజపు మేవాపి విశ్వకర్శపు కేపివా | (త్రిచ త్యారివుటం 

ద డ్యాత్సిందూరం భ వతిధు)వమ్ | 

తా, లోవాభస్మకును | తీఫలరసము మళ్లేసాలు జిల్లేడుపాలు అనువానిచే 

7 దినములు మించి గజపుటృంబికవల యు, ఇతెరంగున మర్దించి 7 ~జప్రుటంబు 

లిడినను లేక కొలినిలోనునిచి యూదినను లోపహాము నీంమారించు, 

ళో వాశు 
థి 

న్లో [(ఆయుశ్వేదే] తాపయిత్యాతభాంగాశే లోవాషతం పునః 

పునః | నెర్నాపమేద్గవాంమూ(శ్రే తతళ్చూర్హ ౦సముద్ధ శేత్ | 
గోమూూ[ శ్రే క్రిఫలాక్యాణేలోహమా ర్య ంతత పచేత్ | పంచా 

కచ్చపు కేతా భ్యాం సుశుద్ధ ౦ంజాయ త్రేయథా 1 మత్చా (పీ. 

చేం[దవారూణి హంనపాది కపాయకమ్ | దుత్తూర చృద 

పతా?ణాం(ద్ర వేణదర వేనచ ॥ 

ఆ, తాటితొట్టిలో గోమూ[తముబోని యందువుక్కు_ రేకుల చెజ్జగ బోల్చి 

యద్దు చుండిన యా లేవలు తునకలుగ తునిగి యాతొట్టిలోబడు, పిదప గోమత 

మును దడపీయందలి వుక్కు_పొడినిడీనీకొని పెంకులోబోని నోమూతమునో "నెజ్జిన 

వేయించవల యు. ఇటులనోమూ తము కో 7 మౌర్లును |త్రీఫలక పాయముతో 7 మొ 

ర్లును వేయించి ఖల్వములోబోని నోమాత్రము |త్రీఫలక సాయము అనువానితో ముద్దగ 

నూరి 10 గజపుటంబులును పొన్నగంటి పొపర అనువానిని రనములతో నూరి 10 

గజపుటంబులును వేయవలయు, పీదప దానికి 10 వ భాగము యింగిలీకమునుజేర్చి 

వాంసపాదియాకు క పాయముతో మర్దించి 10 పుటంబులును వు మ్మె త్త సరసయు అడ 

విమల్లె పూలరసము ఆనుచానితోమర్టి ంచి పదేసి పుటంబులును చేయవలయు, (ఇటుల 

శేబడిపుటంబులిడి లోవామునకు 10 వ భాగమునుజేక్సి పంచజాగషానకముతో 
మర్షించి బుధ్యనుసారముగ పుటంబులిడిన లోవాము కుద్ధముగ భన్ముంబన,) 
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లోవాదుతి, 

న్ గంధకంర _కృలవణం తులం చెయంవునఃవఫునః | 

ధా తానాంలోహవమూర్షానాం స ర్వేపాందా)వకంపరమ్ |] 

తా, గంధకము యొజ్ఞవుప్పు వీనినిసమభాగములుగ చూర్ష్మము జేని దానినిలో హా 

భ న్టములో పలుమారు వేయు చు నగ్ని లోనుని చియూాదు చుండినలో హాము దవించు, 

మభేయు గంధకము యెజ్డవుప్య అనువాని చేత నే సర్యలోవాములును (దవించు. 

లోహభన్థ గుణము, 

న్లో! [రనర త్నాక రే] మృ తానిలోహావిచసేవి తాని నిఘ్నంతియు 

క్రానిమహామయాని!। అభ్యాస యోగాద్ద థీ దేవాసిద్ధిం కురిరం 
తిరు నజ రావినాశమ్ || 

చా, లోవాభ స్మ నేవనవలన బలిష్ట్యమెన రోగములువారించు. మతీయు 

లోవాభస్మము నెల్ల పుడు నేవింపుచుండుటవలన కరీరచార్భ నము గలుగుటయేగాక 

'సకల రోగోేత్స త్తీని ముదిమిని బోనడచు, 

శో (నిత్వనాధీయే] ఆయుర్వీర్యంబలంద శే పాండు మేహంచకుష్టు 

జిత్ | ఆమవాతపారంలోపహాంవలీపలితనాశనమ్ | ఆయనం 

పొండురో గన్ను ంతీక్ల్య ౦ చదీపనమ్ i 

తా, లోవాభ స్మము ఆయుర్వీర్యబల ముల ౫లుగం జేయునది” శరీరపాండువు 

మేహకుమ్హువు ఆమవాతము ముదిమి పాండురోగము ఆనువానిని వారింపం జేయు నదిణ 

తీక్ల ముగ వున్తముగ దీపన కారిగనుండు, 

న్లో [ఆయున్వే బే] లోవాంజంతువి కార వాండుపనన సీణత్వపిత్తా 

మయ | స్రైల్యార్నోగ్రహణీవి కార కఫజిచ్య్భోఫ (ప్రమేహ(ప్రణు 

త్; గుల ప్రీ హావిహాపహాం బలకరం * కుష్టూగ్నిమూంద్యా 
_ య వ్ 

పహం | సౌఖ్యాలంపిర సాయనంమృతిహరం దృ స్టేశ్చ కాంతి 

పుడమ్ ॥ 
కా 

* కొాంతాజనానందకమ్ి॥ త" గౌనందకారిగ, 
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తొ. లోహభన్మమ జంతువికౌరయు పాండువు వాతము ఖ్నీణత్వము పిత్త 

వాము 'విషదోవము కుస్టువు ఆగ్ని మాంద్యము ఆనువానిని హూరింపం జేయునడిగ సౌఖ్య 

“కారణ 
ప | 

(ోవ్షమైన రసాయనముగ మృత్యువును కౌనడచునదిగదృష్టి పదము? నుండు 

శీ! [సిద్దరసార్ల వే] ఆమవాత హరశేషు శోభనం పామమేహగద 
నాళ నేగజః | చుష్టకుష్టపలి తా న్రవాతజి త్బ్యా జ్ఞరామృతివలీ 
వినాశనమ్ | కామలాకబలిత తతవయ పాండు పాండురసు 

చేహమేహాహా | రూవ సంపదముపై తి మానవో లోహ 
మన్య హమహోలిహన్ఫిషక్ || 

వా, లోహాభస్మ్రము ఆమవాతము పాండువు మేవాకుష్టువు వలీపలితములు 
రక్త వాతము ముదిమి మరణము వళులు బోమిల తృతక్షయము పాండురోగము శరీర 
పాండు వర్ణము మేవాముూ వీనిని వశింపం జేయుటమేకాక (పతీదినమ దాని సేవనం 
జీర వారికి రూాషాదీశోయమయు ను గలుగంజేయు, 

అశుద్ధలోహ దోవము, 

శో మండత్వకుస్థామయ మృత్యుదం భ వే ద్ధృ(కోగళూలాకురు 
తేశ్ళరీంచ | నానాగుజానాంచ తథా ప్రకోపం కరోతిహృ 
ల్లానమశుద్ధలోవామ్- | జీవసోరి మదకారిచాయ నంచేహ 

హాసనిమథ ఆప కృద్ధృవమ్ ! పాటవంతెనుతే శరీరే చారు 

ణాంహ్ఫ దిరుజాంచయచ్చతి | 

ఇ, అకుద్ధలోవాము నపుంసకత్వము కుష్టువు మృత్యువు వృాదోనము కూల : 
ఆకార్ పలునిధయులై న రోగములు తత్ప్సకోపయు వాల్లాసము (ఓకరింకలు ఆయుః 
తృయయము మదము దేవాహాని తాపము అశ _క్టత హృదయమున దారుణమైన పీడషీక 
గలుగం జేయు, 

కిట్ట నామములు, 

న్లో! [నిభుంచా] తీక్షంశస్త్రాయనంశ్ర్రం పిండంపిండ్యాణో 

ప 
ల న 

మ్ | లోహాకిట్టంతకిట్టం స్యాల్లోవాదూర్ష్మ మ ర్లెలోమలమ్ 
| ॥ 

Clad 
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తా, తీక్షయు శ స్తాంయసము వనము పిండము వీం'డాయనము శివము 
(టై) 

లోహ కిట్ట్లమయు లోహా చా రక్లము అయోమలము అనునవి చిస్రైపు నామములు, 

కట్ట శు ద్ధి: 

నో ల కళ నొ రర యగ న న్ అవాంగారై ర్థ మేత్కి_ట్లం లోన జంతద్దవాంజ లై | 

సేచయీ _త్త పత ప్పంత తృ ప్తవారం పునఃపునః | 
మండూరోయం నమాఖ్యాతే శుద్ధ ంతీళ్షం నియోజయేజ్ | 

తా, చిమ్రెయును కొలిమిలోనుని చి దానిభొగ్లుల నిప్పతోనూరి యొజ్జగ కొల్చి 

శాటితొట్రిలో గోమూ[తముబోని యందు 7 మార్లు చల్లార్చిన చిట్లిశుద్ధియగు చిట్ల 

కండు దానిని నురలకొలిమినయూది గోవబా[త్రముతో నది న చిట్టి శుద్ధంబగు. దీనిచే 

మండూరమనియెడరు, ఈమండూరము నౌషధములయందుపయోగిం పంజను, 

కిట మండూరము, 
ఠః 

శ్లో! నోమూతై 9) _సి)ఫలాశక్యాధై _స్తచోధ్యం పాచయేచ్చ 
నైః | లోహాకిన్లే సుత సేతు యావ త్తే జీర్యతిన్గయమ్ 

తేజ్జీ రం (గావభిః పేష్యుం మండూరం తం[ప్రయోజయేత్ | 

తా, సె పకౌరము శుద్ధి జేయబడిన చిప్టెయును నోయా[త్రములోను [తిఫల 

కషూాయములోనువె చియాకపాయము శోషించువజకు మెల్ల మెల్ల గవండి దానిందీనీ 

కొని రోటిలోబోనీ గోమూత్రయుతో 50 మార్లు రుబ్బి 50 ఫుటంబులును (త్రీఫల 

కషపాయముతో 50 మార్లు రుబ్బి 509 పుటంబులును చేసీన మండదూరము నిద్ధంబగు. 

ముంతూర గుణము, 

న్లో కిట్టంకటూప్తం (క్రిమికుత్స్పు రాణంపాండుకో ఫుజిత్ 

తయాదినర్వరోగభ్ను" సంస్కా శాత్సల్వరోగజిత్. | 

తా, బాగుగ శుద్ధి జేయబడిన చిస్టైము “కారముగ వుష్ణమగనుండుటయే గాక 

[క్రిములు ఫురాణజ్వరములు పాండుశో ఫలు తయ పు మొదలగు సర్వగోగముల 

వారింపంచేయు., 

నుండూర గుణము, 

శ్లో! 'యీగుణామారి కేముండే తేగుణాముండకిట్ల శే | 

త స్టాత్సర్వ్మతమండూరంరోగ శాంతౌని యోజయెత్. || 
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తౌ, మండూరము లోవాభ్స న్ముసమానసణయుగలది యగుటంజేనీ సర్వరోగ 
ములయందు దాని నే (పయోగింపంజను, 

లోవావిశేహ గుణము, 

శ్లో! [అయుర్వే చే] కట్టా ద్రశగుణం ముండంముండా త్తీక్లంశళతో 

నితమ్ తీళ్షూల్ల క్షగసణంకా తం భఛతణాత్కు. "ప లేబలమ్! 

తస్మాతాంతం సచా సేవ్యం జరామృత్యు సారంకరమ్ | 

తా, మండపొరనుకం శు నుండలోవామ పదింతలు గుణా ఫిక్యంబుగ ముండ 

లోవామునకన్న వుక్కు_ నూరింతలు గుణాధిక్యంబుగ వుమ్క_కన్న కౌంతము అత్మ 

గుతాధిక్ళంబుగ బలాధక్యమును గలుగంజేయునదిగ నుండు, కెవున కౌంతయు 

నెల్ల ల్ల పుకు సే సెవింపుచుండిన ముదిమి మృత్యువు సారిం చు.. (ఉమ్క_వ లె నే యినుప 

శద్ధిని తద్భస్మా దులను జేయందగు.) 

ఇనుము చేళ్ళు 

| (నిఘంజా] ముండం ముంజాయనంలోే హా మయ స్పారంళిలో 

ద్భవమ్ | ఆయ సంకృష్ణలో హంచహయంకృ స్తా యగసంతేథా' 

తౌ ముండము ముండాయసము లోహము ఆయస్సారమ శిలోదృవము 

ఆయ'సము కృష్ణలో కాము హాయమ క్నషపాయాసమయ అనునవి యినుము చళ్ళు. 
Fa ~E3 

ఇనుపభన్మ గుణము, 

న్లో! శతుప్యుం కృష్ట్ణంలోవాంతు కషాయం బేఖనం. లఘు | 

తీళ్లోప్టతి క్షకటుకం కుషఘ్టరోగనివారణమ్ |! 

శా. కృష్ణలోవామ నేతహీతకారిగ కషాయముగ లేఖనకౌరిగ లఘువ్హర్ 

తీళ్లుముగ వున్లయుగ వగరుగ కౌరయుగ కుష్రైరోగ మను బోకడచునదిగ నుండు... 

న్లో (నిత్వవాఢీయే] ముండీరకం పీంతకరం కఫవాతకూలమూళ 

ప్రమేనాగద కామిలపాండుహోరి | గుల్ఫూమువాతజ$క రా Fa 
రం(ప్రదీ ప్తం శోభావపహాం హృదిగదం ఖలుకోష్ట శుద్ధి ! 

ఈ, ఇనుపభస్తుమ హీతకరముగ కఫవాత్ శూల మూల కా కొమిల 

"పాండు సల్మ ఆమవాతము వారింపం జేయునదిగ జకరపీడను బోశీచునదిగ కీషవ 

కాగ ళోఫ జొమ్మునొప్పి వీనిని నశింపంజేయునవిగ కోస్టక్య్టోకారిన నుండు, 
# 

శ్ 
. 

bh 
7 
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భన్నసిందూర పరీతు. 

న్లో! నధూవెోోనావీ వై వర్ష్య్య గంధంవా ప్యగ్నినంయుతమ్ | 

గురుర్గ ఘుతరం తోయీ సిందూర భన్మృలత.ణమ్ | 

తా నిష్ప్రపె వేసిన పొగ వెడలకుండుట 'వేరువర్ణయను జెందకుండుట వాసన 

లేషండుట్ట శబ్దము జేయకుండుట  ఇడముగనుండుట  వుడకమయుపివె చిన చులకనగ 
"లేలుట యిట్టి లతణములుగల సిందూర భ స్మమీలు పరికుద్ధ రబులని "తెలియ వల యేం, 

తీ క్ల (దు తి, 

న్లో! సురదాలిభవంభి స్మ నరమూ(శే గాళితమ్ | 
(తిస్ప ప్రవారం తళ్టైర వాపా త్తీక్ల (ద్రులి ర్భ వేళ్ | 

తా, 'జేవదాళిబూడిచ. 21 మార్లు, నరయమా్రమన వడియగట్లి కారయ? 
వండి తీక్ష లోహము కాచు దాని నాకూరమును వేయుచుండిన త్రీళ్ష మువవిం చి : 

ఉట్ల లోహాష్టక (ద్రుతి, 

శో గంధకం కాంతపాపాణం చూర్లయిత్యా నమంనమమ్ |! 

'ద్రులేచై వ (ప్రతీవాపో చేయో లోహ సకం (దవేశ్ | 

తౌ, గంధకము కాంతేము పాషహాణము వీనిని సమభాగములుగ చూర్ణము జేనీ 

ఆష్టలోహభస్మముల కీొలిపిలోనూది యాచూరయును కొం చెకొ,0చెముగ వేయు చుం 

డిన అషస్టలోహములయందు (గుతి జనించు, 

లోహా దు తి, 

నో చేవడాల్యా రసు ర్భావ్యం గంధక ందెనన_ప్పక్షమ్ | 

లేన ('ప్రవాపమా(తే* లోహో స్థిష్టంతి నూతవత్ | 

తౌ, చేవదాళీరసముతో గంధకము 7 దినములు భావన జేని లోహాభ స్మయును 

మినియూడి డానిపే నా “ంధకమును కొంచెకొం చెముగ వేయుచుండిన లో 
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మును వులవకట్టులో నుడికిం చిన శుస్ధియగు
 వె కౌంతమును మేకమూా[తముతోవండిన 

కుది యగు, జెలి గారమునుక లితోనూర
ి కౌల్చిన కుద్ధియగు, ఉమ్మె తదితులు నిమ్మసండ్ల 

ఢి 
తశ ౨ 9 య 

రసములో నాన బెట్టి నకుద్ధియగు, ఇం
గిలీక మును నిమ్మపండ్ల రసముతో నూ

రి యొండించీన 

శుది యగు, ఇనుమును గాని లేక చిప్పైమును గాని నోమూతే ముతో 
కాచిన శుద్ధియగు 

ఉను | తీఫలక సాయముతో కౌచిన కుది మగ
ు, ఇనుము వుష్కు_ ' వీనిని నల్లతుమ్మ 

కా 

య 

ఇక్క_రసము చే లేడు కార సము వుసిరిక పండ్ల రసము అనునానితోనూరి యెండనెం, 

డిం చినశుది యగు, పివప దానిన మార్భయు జేసి నీళ్ళు వై చిన “
వేలును. కెవిజాయి 

నావుపాలతో భావన జేసిన కుద్ధిణగు అంజనపంచకము
ల 'సంటగలగ రాకురసముతో 

ఇూవనజేరిన కుద్పియ స ఉం) పాపహూ౭మురు నరయా తముకో 1 జాము డోలాయంతే 

ఖ రం 
అ 

(ఆ 

మున వండి యావుపాలలో భావన జేసీ యెండిం చివ శుద్ధియను, ఇారీపా హోణమును 

రసబంధపురనములతో ] జామువండే పసుఫునీరునుచల్లి యావిరికొల్పిన శుద్ధియగు. 

(దవ్యశుద్ధి ఉపరనమాలిక , 

న్లో (ఆయు క్వే టే] శాలిభఖాన్యామ
్లు నంఘృుష్ట మభ )కం శుద్ధ 

మిష్య తే! విహం(త్రిరా!త్రముప
ితేం గోమూ1డశే శుడిమిోారితమ్! 

2 
ర్త 

అమాంగానై శ్చ నోమూ తే వీ-పే త్తప్తాయునంమలమ్। పురా 

తనం భూమికందం స ప్తవారగంవికుధ్యతి | పలాశ[దవతాళొ 

భ్యాంవంగం ఛన్మీభ వేత ణాత్ శిలార్క_దుగ్భతోో నాగం 

తామనూ జ్యేన గంధశాత్ | శ్రీ, న వ్యేహింగుళంతిళ్షం 

తారంస్ను శీర తాపనాత్ | నాగ భస్మృశిలా భ్యాంతు చ
ామ 

ఛాతాగ్రదయ స్తథా | అజామూ(కేణలోహంతు 
నిలాగో 

మూల భావి తొ కపరీనర మూ లేణ భావి
 తానద్ధ ముద్య తే! 

మూథీ,కంకదళలీతో యః పాచయీత్తుఖిపగ్వ రై శి! 
శీ చేణటం 

కణంవాథ గంధకంతు విపాచయేత్ ! కరా శాం డసీ ౭ తాళం | 

చ తుళ్గంజంబీర జై ర్ట)దై.! 
దీప్యకంచూర్డ తో యేన 

గార్రీ్ల 

జంవీరారిణా|సపాహంగ
వ్యత (కస్థానికుద్ధా స్యాద్వరా'ట్టిక్టా 

శ్నీరం చమాషపయూమా 
భి గం భా వ్యేహింగుళటంక న 

గి శామృ తాముస్తా వాసారిష్టకమూల
ద్ర£! త్రిఫల్లో 
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వీనపు వేళ్ళు 

క్లో! (నిఘంటా) నీనకంతు జడంరంగం వీనకం నాగనంజ్హ కమ్ | 
యోగేష్టం నాగమురగ _స్తీరకం 'పరివిష్టకమ్ | 

తా, సీసము జంతుజడము రంగము సీసకము నాగ సంజ్ఞ యో గేష్ట్రము నాగము 

వుదరము తీరకము పరిపిష్టకము యివి సీసపుపేళ్ళు, 

అశుద్ధ నాగవంగ వోవము, 

న్లో॥ (నిత్యనాథీయే] పాకహీనానాగవంగౌకుష్టుగుల్బరుజాక రౌ | 
మే పాండూదరో * వాత కఫమృత్యుక రౌకిల ॥ 

తౌ, అపదనాగవంగములవల న కుష్టు పు గుల్మము ఫీడ మేహము పాండుఫు 

వుదరము వాకరేగము శ్రేష్మరోగము మరణము గలుగు, కౌనున నాగవంగముల 
కుద్ధవుగ జీయువల యు, 

నాగ శుద్ధి, 

Al సిర్లుండి మూలమూాచ్త్రేన సార్క_దుగోన లేపషయేత్. | 
సాగపతంతు తచ్యుష్క_౧ (దావయుత్యా నిపేచయేశ్ | 

నిర్గుడి (దవమభ్యేతు తెతః వ్యత్రంతు కార యత్ | 
లిప్తా(డ్రావ్యం ఫునస్పేచ్యం న_ష్టవారం విశుద్ధ్యతి + 

తౌ, సీస్టులేకులపెవా విలిచూర్లమును జిళ్లేడుపాలతోబాగగనూరి లేపనము 

జేసీ యెండిం చి పివప దానినికరగించి వావిలియాకురసములోబోయవలయు, ఇటుల 

7 మార్లు సీసపురేకులకు లేపనము మొదలగువానిని చేనీళ సీసము కుద్దియగు, 

సాగవంగ శుద్ధి, 

న్లో! (చింకామణా] తిలకై లేచగోమూ(తేహ్యారనాళాన్లుత క్రశే 
కుళుత్ధ కేర విశీ శే ఛాగశీ శే ముహుర్పుహుః | 
దాలితౌనాగవంగాద్యా తే నద్యా లేన శుద్యాతి || 

 శవనిమొలానాన్వాలాతు 

* వాతకఫవిత్తక రాకిల, 



రనగంధ'కాది (ద్రవ్యశుద్ధి నిళూవణః, 1178 

తౌ, నాగవంగములకరగించి నూనె ఆవుపంచితము కలి చల్ల వులవకట్టు 
జిలేడు పాలు మేకపాలు ఆఅనువానిలో (వతిదానియందు "నే జేనిమార్లు బోనీన నాగ 
వంగములు శుద్ధియగు, 

నాగభస్థు విధీ, 

న్లో తతోనాగం లోష్టమ ధ్యే వాసాడావాజమోద కే ! 
ద ఆ “వ క్స్ . తాపయీ ద్వాసకా కామె రృన్మీభ వతి తళ బాత్ | 

తా, శుద్ధి జేయ బడిన సీసమును పేంకలో బోసి అడ్డ సరపాకురసమును అజా 

మోదరసమును పోయుచు అడ్డ సరప్పుకటైతో చేయింప్పుచుండిన. సీసము భస్మంబగు, 

(లేక కుద్ధి జేయబడిన సీసపు “రేకులకు కలుబందకరసము 7 మార్లుబూనీ యెండించి 

మూకపడులోనుని చి కలుబందపలుకులు వేయుచు నడ్డసరవుకళ్లైతో వేయింపు చుండి 
సీసము భస్మంబగసం.) 

సాగసింయారము, 

శో తద్భస్థవాసకర నే హ్యజామోదా[ద్రవేణచ | 
ముండీర సే తేథామర్డ సం వచే ద్ర శప్రుశే తథా | 

ఫణేవల్లీరనై ర్ట వం వున ర్లశవ్రుశే వచేత్ | 
రుధ్యా గజపఫు కుసాచ్యం సిందూరం భ వతిధ్ఫువమ్ | 

తౌ, నాగభస్థయును అడ్డ సరము ఆజా మోదవోవుము బోడతరపాక అను 

వానిరసములతో 10 మార్లు మర్తించి పమిజెలలోనునిచి -చీలమన్న లేపనముజేనీ 

10 జజపుటంబులను తమలపాకు రసయుతో 10 మౌర్షుమర్షిం చి 10 గజపుటంబులును 

"వేసిన నాగభ స్థుము నీందూరించు. 

నాగసిందూర విధి, 

శ్లో [ఆయున్వే దే] చింజాత్వగ్భన్న పాదాంశం దృ తేనాగోవి 
చేత్ | పాదయేల్లో:సాపా[త్రేణ సిందూర ంజాయ తేశు 7 

భన్దనా పూర్వవన్నాగం శాకన్య వారిజన్యచ 1 సి 

జూయ శేదిన్యం య శేష్ట్రంనా(త్రనంశయః॥ ర_క్తశా 
ర్ల కుటజన్యతు ఛన్ముకమ్ : చతుర్రాంశం దృ? 
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దర్య్య్యానిఘర్ష మత్ | చండాగ్నినాదికైై కంతు దద్వామర్ష సం 

దిన్మతయమ్ | పూర్వవల్లోవా పా(తేతు సిందూరం జాయే 

శుభమ్ ॥ 

తౌ, నాగమునుకరిగించి దానికి 4 వభాగము చింత బెరడుచూూర్ద మును లిక 

లోవాప్మాత్రేలో వేయిం-చిన నీందూరిం మ, మజియుపూర్వమువ లె నే నాగభస్మమున 

బూడి*ాపాకుకూరములో “వేయిం చిన నిస్ఫంశ యము? నీందూరించు, నాగమునుకర 

గించిచానికి ఓ వఫాగముశర క్షశాక్ వుత్త శేగాకొడిసి ఆనుబాని బూడిచెలనుగలివి 

యినుసపాతలోబోసి 1 దినము గాథాగ్నియందునిచి యినుపగారిటతో రుద్దుచుం 
డినభస్మంబగు దానిని పెబూడిదలతోడశే 8 దినములు రుద్దు చుండిన సించూరించు, 

నవీన భన స) గుణము. 

న్లో। శత నాగబలంధ చై మృతనానో రుజాపహాః ! 
wr లా వు శాత e mee BT 

ఆయుః కాంతిం వీర్యవృగ్ధిం కురుతే సేవయేత్సదా | 

తౌ నాగభ స్మము 100 యేశుగుల బలమును గలుగంచేసి సర్వరోగముల 

పారింపం జేయు 6: యే-గాక ఆయుర్వ్య్భృద్ధిని కాంతిని వీర్య వృద్ధిని గలుగం జేయు 

“కావున దాని నెల్ల పుడు నేవింపు చుండవలయు, 

న్లో వీసం పుష్ప్రికరం వాత పిత్త శ్లేవ్ణు రుజూవయీత్ ॥ 

శా. సీసము పుష్టిని గలుగంజేయునడిగ వాత పిత్త _శ్రేష్మనోగముల వారిం 

పంజేయునదిగ నుండు, 

ది, వంగు ద్ 

న్లో (సిద్ధవిద్యాభూ కార్పాసార్క_క రంజధూ _రృమునివైై ర్భల్లా 

_. తగుంజాగ్ని కై స్పుృ్యుగ్వ(జీహాయగంధసూరణఫ లై ర్మూలైశ్చ 

పత) ఫలై ః| తశ్రాక్త బహుత్న ప్టఖర్పరగతంనంగంనివించే 
న్సుహుః యావత్సం చదినిం చ శుద్ద బ్రిక్ భిపగో్యో గన దాయో 

జయీత్ | సవ? 
ః = 

ళీ అ 

(a 
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తా, వంగభస్మృము తీస్ణ్రయుగ వున్ణయుగ రూాత్నముగ వాక ప్రకో పకౌరిగ 

మేహ శేవ్మ కశ్షయ మేహ క కిముల బోకడచునదిగ నుండు, 

లోవాష్టక భన్నవిధి 

న్లో వంగంపలాశ దవ తాళ కేన నాగంపయ స్యార్య_మనళ్ళి లేన | 

శుల్బంహ్యజాశీ ర క గంథ కేన త్రీక్ష క్షం చనాగంపయహింగు శేన 

తారందవన (జీపయమా శీ కేన పీమంశిలావ రృకవాగ భన్మ్హనా 

తౌ, వంగము మోసుగరసము తొళకము ఆనువానివలనన్లు నాగము జిల్లేడు 

పాలు మణిశిల అనువానివలనను తా్మమము మేకపాలు గంధకము అనువానివల నను 

ఉక్కు. నాగము ఆనుసీరెండును జిల్రేడుపాలు యింగిలీకము అనువానివలనను, 

రజతము బొంత జెముడుపాలు నూతీకము అనువానివలనను, సువర్శ్మము మణీశిల నాగ 

భస్మము అనువానివలనను భ'స్మంబగు, 

న్ తా శేనవంగందర టేనతీక్షంనా నేన హేనుంశిలయాచనాగమ్ | 

శుల్బంతథా గంధవరేణ నిత్యం తారంచ. మాథీకవెరేణహ 

న్యాత్ | 

లతా, తాళకముచే వంగంబును యింగిలీకము చే లోవాంబును సీసము చే సువర్ణం 

బును మణి శిలచే సీసంబును గంధకముచే తామంబును మాకీకముచే కౌప్యంబును 

"పామూూడిభ గ్న పరీకుగుణము, 

కో. సూమం కపోతకంఠాభ మభ కం ౫తచం(డకమ్ | 

వాంతి భాంతి సారం తా్యమంలోవాం వారితరం శుభమ్! 

_ ఆతా, సువర్ణ ధ స్మృము పావుర పిట్టకంఠవర్షముతో సమానము? అభకభః సము 

తశుకులు'లే౦ిదెగ తా్యమభ సము వాంతి భాాంతివర్డితముగ లాోేహాభ స సము నీళ్ళ పె 

తేల్లునదిన నుండిన పరకుద్ధరీబులని తెలియవల యు, 

హేమభస్మాది శేపాణి ఉతానరహితాంచ 

గాన్యతో సౌగుణః: కు ర్యాద్భ వేయు రా ్ రథిహేతవ 8 || 

హేమాడి భ'స్మమలు యితీగ మైన భన్మయులూ మరల జనింపకుండిన 

ంగుణముక్ల్ను ఓ ఎద్ధిని గలుగ ంజేయు, + జనిం చిన రోగయిాతువగు, 



1176 బనవనాజీయీ - ఫంచవింక ప్రకరణే 

తౌ. వంగభస్మము రీస్తముగ వువ్ణయుగ రూక్నముగ వాత పకోే ప కౌరిగ 

మేహ శ్లేష్మ క్షయ మేహ కిముల బోకడచునదిగ నుండు, 

లోహాష్ట క భన్తువిధి, 

న్లో! వంగంపలాశ (దవ తాళ కేన నాగంపయస్యార్భ_మనళ్ళి లేన | 

నుల ంహ్యజూటీ, ర కగంథ కేన తీశ్టంచనాగంపయహింగు కేన 

'తారందవ[జీపయమాశీ, కేన 'పేమంశిలావ_ర్తకవాగ భస్టనా! 

తా, వంగము మోనుగరనము తౌళ్కము అనువానివలనన్వు నాగము జిల్రేడు 

పాలు మజిశిల అనువానివల నను తా(మయ మేకపాలు గంధకము అనువానివలనను 

ఉక్కు నాగము ఆనునీరెండును జిల్చేడుపోలు యింగిలీకయు అనువానివలనను, 

రజతము బొంత జెముడుపొలు సూాశీకము అరువానివలనను, సువర్ష్మమయు మణిశిల నాగ 

భస్మము అనువానివలనను భ సృంబగు, 
మ్ 

న్ తా శేనవంగందర చేనతీళ్లంనాగేన హేనుంశిలయాచనాగమ్ | 

శుల్బంతథా గంథవరేణ నిత్యం తారంచ మూాశీ కవ కేణహా 

న్యాత్ || 

తౌ, తాళకముచే వంగంబుశు యింగిలీకము చే లోవాంబును సీసము చే సువర్ణం 

బును మజణిశిలచే సీనంబును గంధకముచే తామంబును మౌతీకముచే కాప్యంబును 

"సామూాదిభనగ్న పరీక్ గుణము, 

న్లో సమం కపోతకంఠాభ మభ కం గతచం[దకమ్ | 

వాంతి భాంతి హరం తా(మంలోవాం వారితరం శుభమ్! 

తా. సువర్ణ భస్మము పావుర పిట్ట కంఠ వర్ల యుతో సమానముగ అభకభస్మము 

తళుకులు లేశిదిగ తా మభస్మయు వాంతి భాంతివర్డితముగ లోవాభస్థుము. నీళ్ళే 

స లేలునదిగ నుండిన పరికుద్ధంబ.లని తెలియవలయు, 
ల హేమభస్నాది సేమాణి ఉన్రానరహితాంచ | 

(చన్నుతో సౌగుణం కుర్యాదృ వేయు రా ౧ధిహేతవః ॥ ఫ్ ప్రద్భు వేయు క్వ్యా 
శా, హేమౌాడి భన్మములు యితర మైన భన్మయులః మరల జవింపకుండిన 

ఇగుణాయును ౬ యుర్వృద్ధిని గలుగం జేయు, జనించిన రోగేతువగు, 



రనగంధ కాది (ద్రవ్యశుద్ధి నిచూపణ!?. LT? 

న _ప్తధాతుభన్న పరీత్షు, 

వో నర్వమేవం మృతంలోవా ధ్హాతవ్యం మిత్రపంచకై_ః | 
ఇ త్యేవంస్యా న్నిరుశానం సేవ్యవారితరం భవేత్ | 

తా, సర్వలోవాభ స్మృమలలో మిత్రపంచకమునుచేర్చి యూగిన మకల జనిం 
పక నుదకము_పెవె చిన లేలుచుండిన పరిశుద్ధంబుల నియెటీంగి డానిని శేవింపవలయు, 

మి[తపంచకము, 

ల్లా! గుడగుగ్గులుగుంజూజ్య సారఘై ష్టంకణం నమమ్ | 
జీవనంమృతధాతూనాం వైద్యళాస్తే/ (పకీ ర్రితక్ || 

తౌ, బెల్లము గుగ్రిలము గరిగింజ నెయ్యి తేనె మలియు వెలి గారయపీనితోడ 
వమృతలోవాముల చ్చే కొలిమిన యూదిన యవిమరల జనించునని వే ద్యశాన్మ్మయు 
నందు జెప్పంబడియున్నుది. - 

wall | (చుతాంత నే] మధుగుడఘృతగుంజూటం కణంపంచమి[తకమ్! 

తా, తేణా "బెల్లము చెయ్యి గురిగింజ చెలి గారయజానునవి మితపంచక ముల్ము. 

సిరుశై"పనము. 

శో గంధకంచోల్థితంభ స్ట తుల్యంఖ ల్వే విమర్ష యేత్ ,! 

దొనై కంక న్యకా(ద్రావై రుధ్యాగజపుకేపచేత్ | 

ఇ త్యేవంసర్వలోహోనాం కర వ్యంతునిరుద్ధితమ్ || 

తౌ. జనించిన భస్మమును గంధకమును సమభాగములుగ' (గహీంచి కలు 

జందరసముతో 1 దనము మర్షించి మూకుళ్ళలోనునిచి -వీలమన్ను లేపనముచేనీ గజ 

సుటం బిడుటచే సర్వలోహముల మరల జనింపకుండునటులం జేయవలయు, 

సూతాతిభ సు గుణము, 

శ్లో! సూతాద్గుణానంతకళోటివ( జేహ్యు భ్రేనహ(నంకన శేశ తై కమ్మీ 

తౌ, రసమునకన్న వజయునందు ఆనంతకోటి గుణయలును తభ నందు 

10600 సణంబులును సువర్షమునంధు 160 గుణంబులునులోవా మునందు వే గుణంబు, 
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లును కొౌంతేమునందు 4&0 గుణంబులునురజతమునందడు 64 గణంబులును కీసమునందు 

ఏ2 సణంబులును గలిగియుండు, 

అభ 95 భేదములు, 

త్రో! పీనాకందడ్డురంనాగం న।జం చేతి ఛతుర్విధమ్ | 
జ్ ౪ | 

పినాకాద్యా(స్ర్ర యోననర్జ్యా వజంయళ్నా త్పమావానేత్. 

తా, పినాకము డర్తురము నాగము వజము అని ఆభకము శే విధంబులుః 

ఆందు వినాకము "మొదలు తి అథ క 0బులు వర్ణ న్రంబులు, వజా(భకము (ేష్టుంబగు 

టచే దానిని (గహీంపవలయా, 

వ్యజాభక పరీతః 

శ్లో వ్యజూభకంతువహ్నిస్థం సకించిద్యికృతిం చేత్ నా 
తస్మాద్వ(జా్యభ కంయోజ్యం వ్యాధివృద్ధ త్వేవ్ఫు ప్రి || 

ఆతా. అభకమును నిప్వులోనుని చియూాడిన కొంచెమెనను వికారము జెంద 

కుండిన చానిని వ జాభకమని తెలియవలయు, ఇది రోగము ముదిమి మృత్యువు 

వీనిని హారింపం జేయు, కౌవున దానిచే (గహీంపవలయా, 

ol ది అ్మభక శు స్ట 

క్లో జామేద్య[దుభ )కంవవ్నా తతఃవీ. -చీనెపే.చయీత్ | 

భిన్న షత్రంతుతత్మృ క్యా మేఘునాదాముజ[దనె ః | 

_ భావయేదష్ట యామంత చేవంశుధ్యతిచాభ)కమ్ | 

కా, వ జాథంకమును యూకుటిలోబోని కొలిమిన "ెజ్టగ నగువరకు యూది 

పాలతో చల్లార్చి శేకులుగ నొలిచి చిజ్జీయాక తిప్పాకు చింతాకు అనువాని రస 

ములలో 8 రూములు భొవనచేనీన వ జాభ9కెము శుద్ధి యగు, 

ధాన్యాభ )క విధి. 

శ్లో! అధవాభ్రిన్యభాగోచ్వా ముస్తాశ్చెకంజలై న్పహ | 

త్రిడినంస్థాపమే త్మాతే సూక్ష్మం క ఎశం(వపేపయీత్ 

బధ్య్వాధాన్యయుతింవ స్టే) ముద్ద రం తా-ంజివై సవా | 

శి గో ఫాల హాం క్త అథ్ యద్గశితంసూ తుం శుద్ధంధ న్య ంఛ వేతి ॥ 

వానో 
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తౌ. ఆభ్రకము 2 భాగములు తుంగముస్తేలు 1 భాగము యిటుల చీని నేకయు 
చేసీ |] భాండములో మై చి ఈంచుదకముబోసీ 8. దినములు నాన బెట్టి మెత్తగ రుబ్బి 
కొ త్రీ బట్టలో కొంచెకొం చెముగ నుని చి చేర జేనీవడ్డు వేయుచు కలిని పోయు చు దానికి 
కంద నొకసండనః ని చి గం జియన్న యును రుద్దునటులరుడ్డిన అభఎకముకరిగి మురికీవ లె 

(కిందికుండలోదిగును, బట్టలోవడ్డుమా తము నిలుచును. వానలోదిగినదానిని తేరని 
చ్చీన్నవెన నల్ల గ తేలును, ఆనల్ల నినీళ్ళను వడియ జేసీ కుండలోనుండు శుద్ధమైన ధా వ్యా 
భ్రకమును విభూతీవ లెవడియగట్లి గాని కలియిరుగునటుల కాచి గాని (గహీంచవలయా 

శ్లో అథావ్యత్సం( పవ మ్యూమి నంచ్క్ ప్త ప్తంసూ కము తేమమ్ | 

ఆయు శ్వేవోప టే శేన్మి౯ వ్యోమభన్న నిగద్య శే ! il 

తౌ, ఇకనాయః క్వేదయున జెప్పం బడిన! పకౌరము ఆభ్ఫికభస్మ స్కయమునున చిం చెద 

అభక భస్మము, 

శ్లో [(ఆయున్వే బే] కృ త్యాధా న్యాభ్ర)కంతత్తు- శోషయి త్యావి 
మర యత్ | అరః_శీ. నై ర్లినంఖ ల్యే చ(కాకారంతు కార 

యేల్! వేష్టయేదర్క_పతై శ్చ నమ్యగ్గజప్రుకేపచేత్ | పున 
గృర్ట సృంపునః పాచ్యంస్నప్తవారం ప్రయత్నతః | తతోవట 
జటాక్యాధై _స్తద్వవ్రేయంవుట్మతయమ్. |! [మియ లేనాత 

నంచేహా స్పర్యయోశేషుయోజయీల్. | మృతంత్భభ )ంవా 

శేన్హ్ఫుత్యుం బరాపలితనాశనమ్ ! అనుపానై శృనంయు_క్షం 

త త్త దోగ హరంపరమ్ | 

తౌ, ఇటుల ధా శ్యాభకయనో జేనీనపిదప దానిండీనీయెండించి ఖల్వనూలో |. 

బోనీ జిశ్రేడాపాలతో 1 దినముకుర్తైంచి సన్న ఫపువడి మములు చేసీ యొండించి వూాకటీ 

కడునున జి శ్రేడుకలపరచి యందభం కవడియములనుని చిచానిశే మెజిబ్లేడాకులసువర్నుున 

పరచి దానిపై మటీయొక మూకుడునుమూానీ చీలనున్ను లేపవముజేనీ గబఫుళ సలి 

సాంగశీతలమునదీనీ మరల సెరసముల చేత నేరుబ్చి వడియములు చేనీ యొండింత్రోమ 
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సర్వకొభాగ ముల యంధునిచి కొనందస, మజీయు నభ9కభ'స్మృము నాయారో గాను 

పాన విశేషములతో సేవించీన మృత్యువు ముదిమి వీనిని పహారింపం జేయా, 

అభక సిందూరము, 

శో ఇత్థం శేచిన్టతం(ప్రాహుర్ష హనన్యచమారణమ్। భేకరాజరస 

ఉపాప్యహిశాకరస పథా |! అశ్వ గంధాననిర్లుండీ రుదంతి 

విజయా[దవైః | శళతావ ర్యారనశై ఎ వాప్యాటరూపురన స్త 

థా!బలాచాతిబరావై వ శాల్హలీనత్వ మేవ చ | కూశ్ళాండక 

రనశై పవ ముస్తాయారనపనచ | విదారివరకందంచ తులసీ 

రుదనంతథా | భల్లాతకరన న (చ్రాతోౌఫలరన_ స్తథా | 

కటుంబరారనశై వాప్యర్క_వ్రీరంత త్రై వచ | ఉశీరంవాలు 
కంకుష్టం తేథాలోహితపుప్పకమ్__| _చంపకఃకాకమాచీచ 
నోషురంశ తప(శా దాడిమిాకపికచ్య్చూక చాత్త్రీఫలరస 

స్తథా | పునర్న వాతథా బ్రాహ్మీ చిితకన్యరన న్తథా | 

ముండీరసళ్ళిరీషస్య గుళూచ్యాన్న్వరన_స్తథా | అభ్రకన్య 

ఫుకేచేయం త్రక్యేకై కర సేనచ | వాన్య స్తే సర్భరో గాణి 

తమనంభాన్మరోయభథా | 

శా, -అభికమారణవిధిని మజిీకిెందరు వచించు తెజం7ట్టనిన--సంటలగ 

గర (బ్రహ్మాదండి జేరు సె న్నేరుగడ్డ వావిలాకు దూలగొండి గంజూపియాకు పిల్లి పీరచ 

చేళ్ళు ఆడ్డసర పాకు ముత్తవపులగ ఫువేళ్ళు పెద్దయు_క్లవ ఫులగ పువేళ్ళు అనువాని రస 

ముల తోడను బూరుగబంక కల్క_ముతోడను సమ్ముడుకాయ. నీళ తోడను తుంగ 

ముస్తెలు "నేలసమ్ముుడుగడ్డ తులసీయాకు మం” వేళ్ళు జీడివేరు (దాతుపండ కటుక 

రోహిణి (రోదజడ] అనువాని రసముతో పను జిల్లేకుపాలు వట్టివేరు కురు'జేరు 

చంగల్వకోష్టు వసపువ్వు సంపంగిబేరు. అనువాని కచూయములనోడను కామంచి 

పల్లేరు వేరు తామరగడ్డ దొడిమాకు దూల నోజెల చేరు వనీరికపండు గలిజేరు వేరు వుం 

డూక | బహ్మీ చితమాలము బోడతరము దిరి"సివ పు'ేరు తిప్పతీగ ఆనువాని రసముల 

తోడను (పత్యేక ప త్యేకముగ అభకమును మర్దించి బిళ్ళ జేసీ యొండిం చి (పతీడా 

నిచే నొకొ_క గజప్రటము చొప్పున పుళంబులిడిన అభకయు సీందూరించు అని 
“మూర్యుండంథ కార మును బోకజడచుభంగి) సర్వగోగముల బోనడచు, 
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శతసుటాభ)క సిందూరము, 

న్లో! [(గంథాంత కే) ఫునర్నవా మేఘవాద (దనై ర్థాన్యా (భకం 
దినమ్ మర్ష్యంగజవుకుపాచ్యంచిచాసూర ణ జై దై 

ర్టుస్తాభ వై స్టద్ష స్థ వృత ద్థాయంవుటగ్రయమ్ కాసమర్షరసై 

పంచగోమూ శే లే) త్రిఫనై రవి | న్యగోధ క్యాథ వై రక్తం 

కుర్వాద్దక పుటంపున ః షట్బజంబీరని రేణ గోక్లీ శేణవుట 

(త్రీయమ్! వవమర్క_దశై ్వేష్ట్య దేయంరుధ్యాచినంపు కేల్ 

కతధాటితం ఛ భన్మజా య లేపర్మ రాగవత్ | నిశ్చం[ద్రంజూయ తే 

హ్యా్మో [భి ౦ం౧గుథాయావేవుయోజయేత్ ॥ 

శా, ధాజ్యాభకమును గలిజేరు మట్టే ఆనువాని రనమలచే (పత్యేక మగ 

సొకొ్క్కకదినము మ్స్చి చి 2 గజపుటంబులిడవలయు. పిదప దానిని. చిం తౌక-కంద 

గడ్డ తుంగముస్టలు ఆనుఖాని రసములతో వ చ్వేరుగ మర్లించి రీ గజవఫుటంబులును 

కవీ వంచాపరణయుతో మర్దించి 5 గజపుటంబులును నోయాతము (తీఫలకషాయము 
ఫఏనితో (వ త్యేక్ళప ల్యేకముగ మర్చించి ర్ పుటంబులునుమ లీయూడలకషాయముతో 

ముర్చి రచి 10 పుటంబులును నిమ్మ పండ్ల రసముతో మరి ఇచి 6 పుటం౭బులును ఆవు 

పల తోమర్డి ంచి ఈ ఫుట౭బులును వేయవలయు, ఇటుల పుటంబులిడిన పీదప ఆభక 

మును బాగుగనర్తి ంచి వడియములు జేనీ యెండించి జిలేడామలలో నునిచి యాకుడు . 

బో బెట్టి ె నమాకుడుమూని చీలమన్ను శేకనముజేనీ కెంపువలె నెజ్టగ వగువజక్ష.. 

100 గజప్రటం విడవలయు. ఇటులంజేసీన అభికయ నిక్సాం ద్రకముగ నిందూరింతే 
లే 

దానిని + సర్వయోగములయందు (బయోగిం బ౦ంజనుం = 1. 

=, 

॥ (సిద్ధరసార్ల వే] ముస్తాక్యా షన ధాన్యా[భంపం చవింక త్పుశే 

వచేణ్ ! | గోమాత) న్స్ (శ్ర్రఫలాక్యాథై ః పక్యానై స్తూర్వవ 

త్పచేల్ | వం చవిఎ* తు శేనం కానమర్భ దమ్మైభచేల్ 1 

చేయంవుట (తయంక్షీ రై స్థక్షదేచ్చ వుశేవ్రుశే + నిక్చంి 

(దంజాయ తే లా స్వ(భం జరామ్బు త్యురుజాపహమ్ | | 

తా. ధా శ్యాభవికమును తుంగముస్పైల రహయముతోవట్జీంచి 95 పుటంబు 

లాను గోమ్మూత్రము! త్రీఫలక పాయము వీనితోమర్డి రచి డ్రశ్యేశ క్ల 95 
ప్రుటంబులుగ 
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కసీజిందాకు రసముతో మర్దించి 25 వుటంబులును పొలతొ మర్దించి 100 ఫపుటంబు 
3 

లును ేసీ పిదప 'లెస్సగమర్డించి వడియములుచేపి యెండించి నానిని జిలేడాకులజో 
ళ్ 

గట్టి మూకుళ్ళలోనుని చి గజపుటంబులిగెన తళ్చం(ద్రకనముగ అభకము నీందూరించు* 

దానిని జేవించిన ముదిమి మృత్యువు సర్వగోగములు వారించు, 

న్లో॥ [మ తాంత శే] ధా న్యా(భకం[దవై ర ర్ద్యంను కాతీతులసనీ 

(దేనై 1 నూలజై కోకిలా శున్య కుమారీ శ్వేత మూర్య యో | 
'వ్యా(ఘ్యాఃవునర్శవాయాశ్చ దన మేతద్విమర్ష యేత్. | కుండ 

రాఖైరఃపుకైస్స పగ జెపిష్టాగపచేత్స్పునః | తద్యత్సంబా మ్బ 

శ్ కపాచ్యం విష్ట్వాసిష్ట్వాతున ప్తథా | వవంనిశ్సం! దితాం 

యాతి నర్వరోణేషయోజయమేశ్ | 

తా, థా న్యాభ 9కమును పొన్నగంటి తులనీ గొలిమిడి వేళ్ళు కలబంద "తెల్ల 

చాగ (వాకుడు గలిజేరు అనువాని రసములచే (పత్యేకముగ నొక్కొ_కదినము 

మర్తించి వడియములుచేనీ. రొండించి మూకుళ్ళలోనునిచి 'చీలమన్ను లేపనము జేసీ 

యేజేసీి గజపుటంబులిడవలయు, పీదప డానిని పంచావృతములో మరిచి యేజేసి 

పఫుటంబు - లిడవలయు, ఇటులజేసీన నిశ్న్శం[దక మువ లె అభ కభస్మంబగు, దానిని 

వర్వరోగములయందు (బయోగింప వల యు, (అభకథ సము సీంచూరించిన పిదప 

చొన్టి నమృతీకరణము జేయవలయు, ఎట్లనిన.) 

"అ(భకామృతీ కరణము. 

న్లో! పర్వేపాంఘాలితాభా ణా నువ్భుతీకరణం శు | 

= (త్రథవోళ్టక షపూయస్య పలాన్యాదాయ మోడశ 
FP wy 

గోహృ త న్యపలాన్యపా మృ కాభ నళ థాదశ | 

ఏకీక త్య లోహసా(తే పాచయేన దువహ్నోనా 

ద కేజీస్యనూ దాయ నర్శయోగేషుయోడయీత్- | 

తా, అభ కభస్మృము నకు ఆమృతీక రణమును వచించెద, 16 పలనుల (త్రిఫల 

కషూయమును 8 సగులముల ఆవునెయ్యిని 10 సలముల అభ కభ స్మమును లోవాపాత 

లో వె చి యేకయుచేసీ మృద్యగ్నియంను [దవ మిగురువరకు కాచి (గహీంపవలయు, 

అట్టి దానిని నర్భగోగముల యం దుపషయోగింపందగు, 
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అమృతీ కృతాభ)క గుణము, 

శ! అనుపానం వినాహ్యాభ ౦ జరామృత్యు రుజూపహమ్' | 

యోజరే. దసుసానై. ర్వా తత్త (బోగ కారంపరమ్ | 

శా, పె పకారమమృతీకరణము చేయబడిన అభికమును అనుపానరపొళత 

ముగ సీవించిన .ముడిమి మృత్యువు సర్వరోగములు వీనిని వహారింపం జేయు, మణియు 

అభకనీందూరమును అనుపానవి శేషయులతో సేవించిన సర్వరోగముల హరింపం జేయు 

అభ )క భన గుణము. 

జ్జ మృతంచాభ)ం హూనేదోగా న రామృత్యు మనేకధా | 

సేవితం దేహ చార్థ్య చ రూపంవీర్యం వివర్ధ యేత్ '| 

శా, శుద్ధమైన అభ కభస్మయ మృతువు ముదిమి మొదలగు సర్వరోగముల 

హారింపంజేయుటయే గాక శరీర దార్థ్య స్టమును వీర్యమును గలుగ ౦ జేయు, 

వో అభ పత్రంతో రోగఘ్నం ఖరత్వం జరనాశనమ్ ! 

మృుదునత్వం మృత్యునాశం (దుతినత్వ మతం (ద్ర తామ్ || 
న్ 

“తా. అభకపుష్మతములు రోగయల పహారింపంజేయు, ఖరత్వము ముదిమిని 

బోనడ-చచు, మృదుసత్యముమృ త్యువునుబోనదచు, (ద్రుతిసత్వము ఆల స్యమునుబోనడచు 

అభ jక గుణము. 

శ్లో గారీ లేజః పరమమమృతం 
వాతవి త్రక్షుయభ్నుం ప్రజ్ఞాహోధి 

ప్రమితజరం వృద్య మా యిక్యరుగ గమ్ | అల్బరస్లిడం 
భువిదమక ఫం వ్పనం శీత వీర్యం త_త్తద్భోగ 

స్వకలగద | 

0 
| 

i 

సద్యో క్రమ నూ. తేంద్రబంధీ 
| 

తా, అభకభస్మము కడు ఆమృతతుల్యంబుగ వాత పి త్రక్షభుములను ముడి 

మిని వారింపంకేయునదిగ బుద్ధి పడముగ వీర్యవృద్ధి కారిన ఆయాక్లే ఎ్రద్ధీ బలముల 

' గలుగంజేయునదిగ న్నీద్ధముగ రుచికౌరిగ యిం దియానిగ వామున్నుళ్రీఫయును వారీం
పం 

జేయునదిగ దీపనకారిగ శీతవీర్యయగలదిగ రసబంధనకౌరిగ న్లో డు, oe 
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అకుద్ధాభ )క దోషము, 

క్లో! ఫీడాంవిథ త్తే పవిధాంచరాణాం కుష్టుంతయం పాండుగదంచ 

నోపమ్ ! హూ తాన, 6వీడాశ* కరోతంసుదం మాహితం 

దారరవహ్ని హో త! ఎ ల్ ళు 

శా. అశుద్ధాభక సేవనవలన పలువిధములై న పీడ కపష్టువు శఈరోము పాం 

డువు శోఫ హృదయ పౌర్ళ ్ టయమలయంను పీడ భమ అగ్ని మాండ్యము గలుగు, 

అభ్యకభస్మాను పానములు, 

నో అభ )కంతు నిశామూర్హ ంమధ్గునా నహమి (శ్రితమ్ | శతాకరీ 

చూర్ణ యుక్తం సర్వమే హే రంషుయోాజయెత్ | అభ/కంకాంత 

సంయుక్తం నవనీత విమి|శ్రితమ్ | సర్వవ్యాధి పహారంప్రుంసాం 

'కాంతివిర్యబల( పదమ్ అభ )క ౦ మై ం0ధవం[దాయౌ మరీచేన 

విమి[శితమ్ | ఉష్టోద కేన తల్చీత్యా సర్వాజీర్మ నిబర్హ్హ ణమ్ | 

అభోకం రనభన్గుస్యా నిశితం మధునాలి హేత్ | అత్యు(గ 

సన్ని పాతఘ్నం నూర్భితంస్యా త్పముద్ధ శేత్ | అభక ౦ 

మాగధీమార్ల ర్ల కలి దునుఫలానిచ | చూర్ల ర మేతత్స మా పేతం 

శ్లేవ్మరోగనిబర్డ ణమ్ | అభ )కం తామభస ర స్యాన్మి|శ్రితం 

విజయాసహ | యోజితంమాతులుంగన్య ఫ లేనన్వర సే నీనచ | 

సర్వళూలంనిహం త్యాశు కథితంశూలపాణినా | అభకంరన 

సింధూర” 'శితంే హేమభన్మనా | సమభాగం, ప్రక ల్చ్యేతర సే 

నాన్హేణ - జయెత్ | కుయరిచ కయపాండుంచ త్షయం 

నాశంచక్రుంభ కమ్ | జయేన్టృండలపర్యంతం పూర్వక ర్భవిపా 

._ రతః | తకం చహరీత క్యా శూర ఎగ సోమూ (త పేవీతమ్ | 

గోమూ (శేష కిస న్నిత్యం మండలా త్పాండురోగజిత్ | 

ద్విగుణం సేవితం నోఫా కుంభ కావల యానహా | నశ్యంతి 

(తిగుణంచే సవ్యం వాదే త్ప్సథ్య ఫోజనమ్ | అభ"కం లోహా 

భన్మస్యా చృవారన వినుర్దితమ్ | (త్రింఠత్పుటంవున సేయం 



రనగంధకాది (ద్రవ్యశుద్ధి నిరాపణః, 1185 

త| దసేనప్రున ఃపునః | లవంగమధునంయు క్షం ధాతువృద్ధికరం 

పరమ్ | సహస్రనారీరమ శే వురుపోవీర్యవాన్భ చేత్ | అభ 

కంచజపాపుప్ప రసేన గసహభావయేత్' | శతథా-చతథాజూజీ 

కుసుంబన్యరసేనచ ! శతధా మల్లి కావుప్పు న్వర సేభావ యే 

దృృఢమ్ | శతథాశరపుష్పన్యభావ యేత్స్వరసేనచ | నగా 

పంచకై ఫు ప్పైన్స పర సేఫావయెద్భిపక్ _ తదథ 9కంభాగ 

మేకం కుంకుముంతుద్వి భాగ కమ్ | సురాకారం (త్రిభాగంస్యా 

చ్చతుర్భాగంచ చందనమన్ | వతత్పర్యుం సమంకృ త్యామృగ 

నాభిర్వి శేపతః | పహీమాంబునామర్షి తం స్యాచ్చ తుర్వల్ల మితం 

భవేత్ | మధునా సేవితంనిత్యం యభేష్టాహార భోజనైఃః | 

శీ రాన్న ందాపయేత్పథ్యం(,దామోఖ హ్టారజ "ఫల | ఛ తయ 

చ్చర్క_ రాదీన్స్యా ల్పి బేన్నిత్యమతం[ద్రితః | ఆపాదవా న్తకాం 

గాని లేపయాబ్వర చందనమ్ | ఏవంసేవితమానంద నర్వపి*త్రం 

విశోధయేత్ | అ భ్రకంవ(జభన్మ స్యా తం యవూగంకురు తే 

భిషక్ | మృగనాఖి ంసైర్శర్ల థం 'సేవితంవూవు మూ[తశమ్! 

నూషమా(త్రంజయేన్మృత్యుంవలీపలితనాశ నమ్ | సర్యరోగా 

న్షయేత్చాొజ్టోబలవాన్వర్యవాన్ఫ వేత 1! అభ )కంకలధౌాతన్య 

భన్మృముక్రాఫలస్యచ | తస్పిన్న) వాళ భస్మాపి భన్మమాతీక 

మేవచ । తారాతామ భస్త ౦ంచభన్మ వై (కాంత మేవచ! ఏతై 

రృన్ముసమంధై న వ్యోమభన్న విమి(శితమ్ | సర్వపుష్పర సై 

ర్భావ్యం మాషమా (త్రంనసోర్ల )కై_ః | సర్వరోగనివృత్యర్థం 

దాపయేత్క_రుణాకరమ్ | మధునా క్రేష్టరోగస్య _వాతప్య్యై 

రండతై లకై ః | పిత్తన్యసితసంయు_క్తం పాండుకో ఫస్యమూ 

(తశే[ఘృ తేన శ్వానకాసేచ శ్రేష్టురోగన్యమాగధీ! ముస్తా 

నొగరయుజక్తంచా ప్యతిసారంవినాశ యేత్ || 

శా. అభికభస్మమును పసుపు చూర్లము తేనె చల్ల పిల్లి గడ్డల చూర్హయ ఆను 

-నితోడ సేవించిన సర్వ వేహనులు హరించు, అభ9కభస్మృమును కాంఠభ స్మము 

తిం 
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వున్న అనువానితోడశే ఏం చిన సర్వరోగములహరింపం జేసి శరీరకాంతీని వీర్యము 

బలమును గలుగం జేయు, అభ్రకభ స్మయను సెంధవలవణము (దాతృపండు మిరి( 

ములు వువ్లోదకము అనువానితోడ గలిపిశేవించిన. సర్వాజీర్ష ములు వారించు, అగ 

కభస్మమును రసభస్మము తే నె అనువానిలోగలిపి శేవించిన అత్యుగసన్నిపాతము 

| మూర్చహరించు. అభ కభస్థు మునకు 'సమముగ పీప్పళిచూర్ణమును తాడికౌయల 

'ర్హమును గలిపి శేవిం చిన శ్లేష వగములు వారించు, అభకభస్మయును తామభస్మ 

కరక్కాయ మాదీభలరిసము ఆను వానితో జేర్చి నేవి చిన సర్వహ లలు నివ'ర్తిం 

నని శివుడు వచించె, అభ్రకభ స్మమునస సమముగ రససీందూరమును. సువర్ల్ణభ 

మును గలిపి అల్ల పుకముతో 1 మండలము చేవించిన పూర్వజన్మకర్శుపరిపాక 

వలన కయుము కయపాండువు శరీరక్నయము కుంభ కౌమిల జారించు. అభ౨కభ 

ము కరకచ్చూర్లమయు వీనిని గనోయాతముతోనూరి గోయా[తముతోడ 1 మండల 

వరకు సీవింపుచుండిన పాండురోగము పహారించు, రెండింతల అభ్రకభ'స్మృము! 

1 భాగము కరకచూర్మమును గలిపి నోమ్మాత్రయముతో నూరి గోమూతములోడ 
చీవిం చిన పాండుకోఫలును మూడింతల అభకభస్మయులో 1 భాగము కరకచూర్ల 

గ లిపీ గోమ్యూత్రముతో నూరి నోమాత్రము కోవ సీ సేవించిన పాండుశోఫ సంభ 

మీఅలును వారించు, దీనియందు పథ్యుభోజనముల చె వై ద్యుడు విధింపవల యు, అభ 

జ్రాస్మములో లోహుభ స్మ్రములుగ లిపి కర కాయర'స సయుతో మర్చి! ంచి 80 పుటంబు! 

౪, అవంగములు తేనె అనువాని యనుసానముశోడ సేవించిన పృపషుడు వీర్యవృద్ధి) 

“వాడై 1000 3 శ్రీలతో రమించు, ఆభికమును డాసనఫువ్వు జాజి పువ్వు పసం 

షన మల్లెపువ్వు స్వ కుక్కువాయింటపువ్వ ఆనువాని ర నములలో (పతిచానిచే నూ" 

క్టనల చొప్పున 700 భావనలు జేసీ యందొకభాగ యును (గహించి అంచు 2 

పి కుంకుమపువ్వును 8 భాగములు సుఠాకౌరమును 4 భాగములు చందనమ 

10 భోళ్యములు కన్తూరిని గలిపి శ్రీతోదకయులో మర్గి ంచి 4 వల్ల ములంక మాత్రలు" 

"లేసెతొ కపతీదినము శేదింప్రు చూ యాధేహైహారభోజనములను పాలన్నమును (5 

పండు ఖర్దూఖపండు పంచదాగ మొదలగవానిని |పతీదిన మో లస్యముజేయక శే 

పుచుండుటరేీక్సాక పాదయ మొదలు శిరయమవరకు చందనమును బూనికొనిన 

'శోేవయును ౫ లసంశేని సర్వపీ_త్తరోగముల హారింసంజేయు. ఆభకభ స్తన 
వృజభస్మమును చేర్చి కన్లూరి నీళ్ళతో మర్షించి మాష్మప్రమాణమును. కేవిం 

మృత్యువు ముదిమి సర్వ్యగో్గములు వీనిని హారింపంజేయుటయే గాక బలవీర్యవ 

నలుగం జేయు, సువర్షథ'స్మృము ఘు త్త మములభ స్మము పగడభ్ సు సర్వమౌా'. 

'ఛణ్భుయు రజతభస్థము తామభస్నము వై|కౌంకభస్మము వీనికన్నిటికి సమవ 
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ఆభ కభస్థమును గలివీ దాససపువ్వు జూజిపువ్వ కుసుంబావువ్వు మల్లెపువ్వు కక్కు 

వాయింటపువ్వు "మొదలగు సర్వపుష్పరసములతో భావనలు బేనీ మౌష[ప్రమౌణమును 

అల్ల పు రసానుపానముతోడ సేవించిన సర్వరోగములు నివర్తించు. ఈ యోగము 

కరుణాకరమని జెప్పంబడు, దీనిని తేనెతో నేనించిన శేక్మరోగమయులును ఆమద 
ముతో చేదించిన చాతనోగములును పంచదారతో శేవించిన పీ లేరో పాండుళోభ 

బహుయ్మాతములును ఘృతముతో సేవించిన శ్వాసకాసములును వీప్పలితో శేవించిన 
శ్రేష్మరోగనులును తుంగము్తెలు శొంకి అనువానితో శేవించిన ఆతీసారములును 
హరించు, 

అభ కానుపానములు, 

శ్లో! ౧చరశే) నిశ్చం(ద్రిక మృతం యోగ్యం నేవ్యం నర్పగచేషుచ। 
పిప్పలీ ర్క రాయు_క్తం వాతేపి_్త జ్వరాపహమ్ | ఘృతేన 

గృహధూ మేన గగనంచిక్సి కానహమ్ | పంచసారేణగగనం 

విపమజ్యర జిద్వరమ్ | చాతుక్షాతంటతి రాతంతు నన్ని పాతం 

హరంపరమ్ | తథా నై నన్ని పాతఘ్నం వాతఘ్నం రకృపి ర్త 

జిత్ | వాసారసేన గగనం * శాసశ్యాసం దురాపహమ్ | 

తయరోగ హరంళీఘ) మశ్వగంథి విసర్పిషు 1 మయూర 

వీంఛయారేణ మధునా ఛర్లిలుంఠనమ్ 1 కపిళే ఫలసా"రేణ 

హిక్మా_రుచి హరంపరమ్ 1 [భల్లాతశేన గగన మర్నోగోగ 
హరంపరమ్ | ముస్తానాగర క్యాఖిన సర్వాతీ సారనాశనమ్ | 

| ఇతి సాంగానుపానాభ 0 నర్వరోగహరంపరమ్ | 

| తా, తళుకులు లేసుండు అభకభస్మమను సేవించిన సర్వరోనములు హరించు, 

తియు అభకభస్మమును పీపృలి పంచదార ఆనుదానిశోడ సేవించిన వాతవిలత్త 

రములును, నెయ్యి కరుధూమము అనువానితోడ సేవించిన చిప్పీ౪*అ”సయున్సూ 

'చపారమలలోడకశేవించిన విషజ్వరములును, చాతురాతకచూర్గానుపానముహోడ 

దినములు *ేవించిన సన్ని పాత వాతర కపి తృములను, ఆడ్డసరపాకురసముతో నేవిం 

కఆసాధ్యమైన కొసశ్వాసములును, బన్నేరుగడ్డ చూర్ణ ముతో సేవించిన కళకు 

శ అర్భోగోగ హక్షంపరమ్, 
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విసర్పిగోగములును, "నెనులియా క భస్మము కేసి అనువాని యనుపానముతోడసేవి 

చిన ఛర్తియు, వెలగగుజ్జుతో శే సేవించిన హిక్కాారుచులను, డిగంబలకమెయమునో 

శీవించీన అర్మోగోగంబును తుంగముసస్పేలు శొంఠి అనువాని కపషాయముతో శే సెటిం 

చిన సర్వాతిసారములును హరించు, ఈ యనుపాన నిశేషములతోడ అక భస్ట 

మును శేవించిన సర్వరోగములు నివర్షి ౦చు. 

శో స్యేదనం మర్ష నం మూర స్రైపనం పాతనం (తిధా | 

భోధవం నియమంచై వ దీపనం చానువాననమ్ | 

మారణం జారణంమై వ సారణం [పతిసారణమ్ | 

(కమణం వేదనంచె వ వ దేహే హీ యోగేచశన్య తే || 
రై 

తా, స్వేదనమ మర్ల నము మూార్భనమయు ఉభ్రాపనము అధఃపాకనము తిర్య 

క్పాతనము ఊస్థ పపాతనము బోథనము నియమము దీసనము ఆను వాసనము మౌన 

ణము శారణమో సావణము | పతిసారణయ |కమణము వేననము శరీరయోగము అను 

నవి రసాష్టాడళ సపంస్కారంబులు, 

స్వేదన విధి 

శ్లో! తూ/్యపుణం లవణంరాజీ రజనీ (తిఫలార్ష కమ్ |! మహాోబలా 

నాగబలా మేఘనాదఃపునర్నవా | మేహశృ్ళంగీచిత్రకంచ నవ 

సారం సమంసమమ్ ! రసస్య హోడశాంశేన సర్వంయుంజ్యా 

త్పృథక్పృథక్ | ఏతత్సమ_స్తంవ్య స్తంవా పూర్వా మ్నైక ఎప 

'పేషయీత్ | లింపే దనేనకల్కే న వ స్టే) గాంగుళిమా (తకమ్। 

కన్మభ్యే ' నికీ పేత్సూతం బధ్యాత త్ర దినంపచేళ్ | డోలా 

మ్య లేన్లు నంయు శే జాయ తే స్వేదితోర నః! 

తౌ, త్రీకటుకములు వుష్పుఆవాలు పసుప్రుల ఫలములు అల్లము "పెద్ద ము_ర్హేన 

పులగము నాగము త్రేవప్రులగము చ ఖీకార తెల్ల గలి జేరువద్ది ది చిత్రమూలము నవా సాగ 
రము ఆనువానిలో (పతి దవ్యమును గాని ఆంమదొరికినవానిని గాని రసమునకు 16 వ 

భాగయుగహీంచి (ప త్యేకముగ గాని సముదాయముగశగాని కలితోనూరి వ(శ్హ్రమువై 
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ఆంగసళ పమాణము లేపనము జేనీ దానిమధ్యమున పాదరసమానుబోనీ వస్త్రములో 

గట్టిగ డానిని డోలాయం[తమునదగిలించి కలిగ] దినమువందుటయ క్వేదమనం బడు, 

మర్ధన విధి, 

న్లో! నివ : ల ఛిమగ్భిర్జుక్ష యేచ్భూత్తై ర్భిళిత్వా పోడశొంశతః | 

సూతన్య గాలి లేవ_స్ట్రే వత్యమాణ (దవాదిభిః | 

గృహధూ మేస్టకాదూర్జ ౨ తథాదథిగుడాన్వితమ్ | 

లవణా సురియు క్షం శీ ప్వానూతం విమర్ల యేల్ | 

జీర్తాభరికం తథాజీర్ల బీజసూతం తధ్రైవచ | 
గృష్షాలి నిర్శలోరోగాక (గాశే(గ్రాసే విమర్దితః | 

తౌ, కరుభూసమ యిటి కరాయిపాడి "పెళ బెల్లము వుప్పు ఆవాలు జీర్తా 

(శ్ర కము వీనిలో [ప్రతిదాని చూర్ణమును రసమునకు 16 వ ఫాగముచేర్చి మర్దించి రస 
మును వ్యస్త్రయులోబోని పిడిచిన నిర్శలమై శ్రీ ఘమగ రోగముల హారింపం జేయు, 

శ్లో సవాకన్యా మలంహంతి [త్రిఫలా వహ్ని నాశినీ | 
చిత్రమూలం వపుంవాంథి తస్మాత్తంచ (పయత్నతః 

మి(శితం మర్ష యేత్పూతం న_ప్పవారేణ మూర్భయేత్ ( 

ఇత్థం నంమూర్చితస్పూతో దోషళూన్యః (ప్రజాయతే | 

తా, కలుబంద పాదరసమునందలి మలదోషమును (తీఫలయులు వపా్శ్న దోవ 

మును. చితమాలము వివదోవమయును నారింసంజేయు, కావున మిళిత పాదరసమును 

కలుబంద (త్రిఫలములు చి తయాలయు ఆనువానిరసయలతో (వతీదానిచే యేజేనీమారు 
+. mm 

మర్షిం చిన రసము మూర్భం జెందు, ఇటుల మూర్చృం జెందినర సము దచోషరపాతంజబు, 

ఉన్టాపన విధి, 

శ్లో! జలై స్పోష్టోర నాళ ర్వా.మోళనాదుళ్థితోభ చేత్ | 

అథవా పాతనాయంతే పాకనాదుటితో ఛవేత్ | 

ఉర్టీతః కొంజిక్' క్యాఢిః యమాళనియ సుత్కవళకమ్ | 
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తా, సాదరనమును వుష్ణోదకముతో గాని వుస్ణయగనుండు కలితోగాని కడిగి 

దీవీకొనిన వుత్ధితంబగు లేక ఊర్థ పపాత పాయం త్రయనంధును వుర్ధితంబగ, ఉఊత్తాపనా 

నంతరము రసమును వుష్తముగనుండి కలితో గడుగవల యు, 

- ఊర్జ్యపాతన విధి, 

న్లో॥ భాగాన్రు యోరన స్యార్క్శ చూర్ణ మం శొంశనింబకమ్ | తత 

స్పంమర్షి 'యేద్యావ త్తావదాయాతిపిండ తామ్ | తల్పిండంతల 

భాండస్థ మూర ్టభాండే జలంశీ సేత్ | కృ త్వాలంచాల'ే 

యం లే దత్యావార్డ)ం హిమోదకమ్ | సంరోప్యచాగ్నీం 

మధ్యస్థం చతుర్యామంహిబోధయేత్. | యుక్యార్ల్వభండ 

సంలగ్నం గృ హ్హాయ త్పారదంతతః | ఊర్ల (పాతనమిత్యు కం 

ఛిమగ్భి న్పూగశోధనే | ననూత భాండవివర మన్య ద్లలతి 
భాండ కే | తథానంది ర్వ యోః కార్యా వాతనా యం[(త 

యంత్ర శే। యం(త్ర(ప్రమాణంపదనాద్దురో కేణయంవి చక్ణః॥ 

తా, పాదరసము 8 భాగములు జిల్లేకుపట్ట చూరయ 1 భాగము యిటుల 

వీనిని గ హిం చి అందొకింత నిమ్మ పండ్ల రసముబోనీ యురటగ నగువరకు మర్థించి దాని 

నధస్టీ (త భాండమునందుని + "పె భాండమునం దుదకమబోయుటచే డమరుకౌయం 

తమక పణెడుదానిని పొయిమిదనుని చి పెభొండమునందు. శీతోదకముబోయు చు 

ఈ రాములు ముధ్యమాగ్నితోవండి సెకుండ నంటియుండు రసమును యుక్తితో 
(గ్రహింపక్షలయు, రసశోధన విషయమున జేయంబడు ఫీీకియ నే ఊర్థ్వ పాతన మని 
రెమెచరు, ప్రపాత నాధస్థ్ కే భాండకుఖములో పెభాండముయొక్క_ ముఖమును 

జేర్చి బాగుగ భంధిలేపనము జేయవలయు, యం[త్ర(పమౌణమును గురుముఖమువలన 

చెలినికొ నవల యు, 

అధఃపాతన విధి, 

అచ్చి గన్సీఖఖి ర్త వణాసురిసంయు తై 8| నష్టపిష్టరనంకృ క 

కార్ట్వభాండ శే ఊర్థ్వభాంచోదరంలిప్వా ఇాథో 

థీపేత్ | సంధి లేపంద్భయో కృత్యా తద్యంత్ర 
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భువిపూరయేత్ | ఉపరిష్టాత్పు కేడ త్తే జలేపతతిపారదః | 
అధఃపాతననిత్యు క్షం సిద్ధా ద్య స్పూతక ర్మణ | 

తా, [త్రిఫలమలు మునగ చిత్రమాలము వుప్పు ఆవాలు వీనితోడ రసమును 

జేర్చి రసము గలియువరకు ఖల్వమున మర్దించి -డమరుకయంత్రముయొక్క_ పా 
(తలోభాగమున దానినిబూనీ |క్రిందిప్మాతయం _దుదకమయుబోనీ ఆరెండుపాతల 

జేర్చి సంధులకు బాగుగ చీలమన్ను లేపనయుజేనీ యెండించి యాపాత్రనుభూ మిలో 

పూడ్చి చానిపె పుటంబిడవలయు, ఇటుల చేసీన రసమ జలముండు | క్రిందిపాత 

యందు బడు, దీనిని సీధ్ధాదులు రసకర్మ యందు అధకషూతనమని వ చిం చె, 

శో॥ ఘ శకురసో వినితేపోో సజలంఘు టమన్యకమ్ | తీర్యజ్ఞుఖం 

ద్యయోః కృత్యా సమ్ముఖంరోధ యేత్సుధీః | తై వచుల్యాం 

సంస్థావ్య యత్నత_న్హం తతోభిపక్ | రనస్యో జ్యాలయే 
ద్వహ్నింయావతూతోజలంవి కేత్ | తిర్య క్పాతనమి త్యుక్రం 

సిన ఎవాళ్టునాదిభిః | మి[శితొనాగవంగాచర నేవి క్రయ హే 

తుత్క్య | ఆతా భ్యాంస్యాత్కు మిదోవ స్తు తన్ను క్రిఃపాఠతన(త్ర 

యాజ్ |" వనంసునంన్కృతస్పూత: పాతనావిధియత్న తః | 

. నర్వదోవవిమర్లుకోజాయ లే రా|తనంశయః | 

తా, యం[తమునకు తగినటుల వొకింత నిడుప్రుగనుండు కండల గహించి 

ఆందొక దానిలో పాదరసమును మజియొక దానిలో యుదకమునుబోని అడ్డముగను 

నిచి వానిని చేక్చి సంధులకు చీలమన్ను లేపనము చేని రసములబోనిన కండను పొయి 

మోద నడ్డముగయు క్రితో నుని చిపాతనము జేనీన రసము నీళ్ళలా బవేశించు.. దీనినే 

నాగార్జునుడు మొదలగు సిద్ధులు తీర్యక్పౌతనమని వచించెడరు,. ఇటుల యుక్రిచే 

త్ మార్లు తిర్యక్చాతనమ చేయుటవలన రసమునందలి నాగ వంగ [కిమిదోమములు 

"నివ ర్తించు. ఈతీర్య క్పౌతనవిధివలన రసమువందలి సర్వవదోమములు నిస్సంశయముగ' 

- వారించు, 
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బోధనము, 

నో ఏవంక దర్గి'తస్సూతః పుండత్వమధిగచ్చతి 

తన్ను _కృయేస్య [క్రియ శే బోధనంకధ్య తెపీతచత్ ॥ 

తౌ, పెపకౌారము. కోధింపబడిన పాదరసమునందు షండత దోషం 
బుండు, అది నివర్తి ంచుట కై బోధన క్రియను వచించెద, ' 

బోధనము, 

న్లో కదర్ష్య నేనై వనపుంనకత్య మేనంభ వేదన్యరసన్యపళ్ళాత్ | 

పర్య ప్రక రాయ చభూార్దప తే) స్వేజద్యోలేసై. ౦ధవచూర్ష గ ర్ఫే! 

తొ, రసమునకు పై జెప్పంబడినసంస్కాారమువలన షండత్వదోపషము గలుగ 

తన్ని వార ణార్భ ంబున్లు రససామర్థ స్టయము వృద్ధి జెందుటకును రసమును భూర్ట్ర ప త్రిరు 

వదకము సెంధవలవణమును అనువానితో పాకము జేయవలయు, 

నియమనము, 

వో నర్పాఫీ, చించ కావంథ్యా భృంగాబ్దక నకాంబుఖిః | 
లామ్ అర p తాం దినంనం స్వేదిజస్పూతో నియమాస్థిరఆా (నశేత్ | 

తౌ, పాదరసమును సర్చాఖ్షీ చింత గొడ్డుకౌకరగుంటగ లగర తుంగము నె లు 

వుమ్మె త్త అనువానిరసములతో-గాని లేక కపాయములతో-ాని 1 దినమువండిననియ 
మనమనంబదు, 

శ్లో కానసీన పంచలవణం తదూర్భ గంనింబుకంరనమ్ | వీ ప్తా (మీ 

పా థ దాతవ్యం తాద్భ శై ఎంధవ ఖేటకమ్! గ కృ త్యాధరా 
గళ్భేదత్వామై ౧భవ నంయుతమ్ ॥ దూలీన ప్రాంగుళింత త్వా 

రాజి కామరిణూానిచ। ద్వశ్శి(గ్రుబీజ మేక్యతటంక ణేననమన్వితమ్ 

అలోడ్య కాంజి కేడ్ రా యం(శ్రేపాచ్యందినై శ్రీభిః |! దీపనం 
జాయ తేనమ్య కకూతేరా జన్యజారో | 
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కౌ, అన్న భెది పంచలవణము వీనిని (గహీంచి దానిపై సలుమారు నిమ్మగండ్ల 
రసము నుభోసి సెంధవలవణగడ్డను పగలగొట్టి అందు గాంభవలవణయుతోడ పాద 
రసమును జేర్చి దానిపై పూర్వో క్తి _సెంథధవలవణమును నిన్ముపండ్ల నంటించి వానిిఫె 
రొ అంగుళముల దూళినంటించి మునగ విత్తులు చేదుమునగవిత్తులు వెలిగారము ఆన 

నీమాటిని నూరి కుండకు లేపనము జేనీ అందుకలిబోసీ దానిమధ్యమున డోలాయం 

(తముత్ో లి దినములు వండిన రసమ జారణ సంస్కారమునందు దీపనమగు. 

(రసమున కష్టాదక సంస్కారములు జెప్పంబడి యూండినను “స్వేదొమర్ది తే 

మూర్త స్ నాస్టితిరతః సాతోవీ బేదన్వితో | బోధస్సంయమనం |పదీపనమితీ సృషా 

ప్రధా న౦స్కృృతి, | ఆ స్యాసర్వ' రసోపయోగి కతయాత్వన్యా నవిన్యస్యతే | (గం 

భన్మికావక్ళృతొప యోగనిరహా ద్విప్తార భీత్యాధవా[” అనుగంధాంతర వచన 
(ప్రకాదము స్వేదన మర్చన మూర్చన ఉత్పాతనపాకన బోధన సంయమన (పధీపన 

ములన రి సంస్కారములు సర్వోపయోగంబు అగుటచే జెప్పంబడియె, తక్కిన 

10 సంస్కారములు కెషధోప యోగ ంబులు గాకుండుటంజేనీయ్సు |గంథవి_స్థర 

ఫీతింజేనసీయు జెప్పంబడనయ్యొ.) 

రన న్థము, 

శో దత్యావింశతి భాగ కేజలధి జేసూతస్య భాగందృఢంఖ ల్వే మర్ష్య 
-చకాంజిశేననతతంయ తతేళ్వాంబునా | ఉద్ధృ త్యావిచని 

శీ వేచ్చవుట యే దేవం య భేష్టోరనస్పాము దై /శృ నుమార్య 

కేచలవళా శేనం[ప్రకాశేణచ | 

తా, 1 పలము కుద్ది జేసీన రసమలో 1 పలము సమ్మ దలవణయను కలిపి 

ఎనాటియయుిిసరోవరకో మి ంచవలయు, ఇ-కెజంగున 20 పలముల 'సయ్మదలవణ మిగులు 

వగకు పాదరసమును కలిశోమర్షించి వాండికౌ యం(త్రమనందునిచి. పాకముబేనీన 

భ'స్మంబగు, ఆరసభస్మమును దినీకొని భస్తుమ గాకుండురసమును మరలలవణము 

కలి అనువానితో మరిం చి హండికౌ యంత్రయమునందునిచి పొకముజేవిన యారచమయ 

భన్మంబగు, రసము భ స్మంబగువరకు పప కౌరమే మర్ష నషాకముల జేయవల యు, 

(భస్ముమె నరసమును (గహీంచు కెజంగెట్లనిన--రనభస్మృచు ను తీయనినీళ్ళను ఖల్వ 

ములో జోనీమర్డి రచి మయొకకండలోబోని చానినింజడా యుదకముబోసి ర జాములు 

“ఆజ్వీరనిచ్చి యందలి యుదకమును వడీనీస కండ తెల్లగ రనభన్థుము నిలిచియు:ండు, 



1104 బనవరాజీయే - పంచవింశ ప్రకరణో 

ఆందు మరల నువకముబోసీ బాగుగళలిపి నీళ్ళు తీయగనగువరకు వండి | కిందనుండు 

రసభ స్థమునుదీనీకొని ఖల్వమున నెండిం చి గంకఫుకరాటములో నుని చికొనవలయు, 

ఆట్టిరసభ'స్మము శ్రే తులము జూజికౌయ 1 తులము జాపత్రి 1 తులము లవంగములు 

1 తులము పీప్పలి 1 తులము వాయువిడంగములు 1 తులము వోవము 1 తులము 

"బెల్లము 4 తులములు ఇటుల వీ9నెల్లి నేకముజేనీ మర్పించి మాత్రలు చేసీ యందొ 

కొక దానిని సాయం సాతఃకాలముల యం దావు చేతిలో సేవించి చ పీఎడిప థ్యము 

నాచరింపుచు ఆవుచల్లను (దాగుచు నుండవలయు, దానివలన సర్వర్ “గములు 

హరించు, 

శ్లో! శుద్దసూత సదరంతు శుదగంధకవవచ | 
థి శ థి థి | 

త యోఃకజ్ఞలి కాంకు ర్యా ద్షిన మేకం విమర్ష యేత్ | 

మృత్క్రర్చ్పటలిపాయాం కుప్యాంకజ్జలి కాంటీ పేత్ | 

వాలు కాయంత కేపాచ్యా యావద్దిన చతుష్టయమ్ | 

గృహ్జీ మాదూర్థ రనంలశ్నం సిందూకంరననన్ని భమ్ | 

తా, కుద్ధి చేని నరస సము 1 ఛా గము కుద్ధి జేసిన గంధకను శె భాగము యిటుల 

వీని నెల్ల చేకము కే దేసీ కజ్జిలిగ 1] దినము మర్తి ంచీ గాజుశవ ప్పెలోనుని చి చి చీలమన్ను లేప 

నము జేసీ యెండిం చి వాలు కౌయం త్రము నందెడి శే డినములు పాకముచేసీ సాంగ శీతల 

మునదినీ గాజున ప్పె గొంతునంటియుండు రసనిందూరమును (గ్రహింపవలయు, 

శ్లో! భూమసారంరసంతోరీ గంధకంనవసాగరమ్ ! యామైకంమ 
ర్లయే దమై మై ర్భాగంకృ క త్యానమంసమమ్ .! కాచకుప్యాంవిని 

ఖీవ్య తాంచమృద్య న్ర్రము|ద్రయా | విలిష్యపరితోవ స్తే 
ముదాొందతాగ్ధిచసోప యాత్ 1 అధన చ్చి డ్రం మచే 

కుప్యాంని వేశయేత్ | విరరీంచాలు కాపుల రెర్భ ఎ కా పాణాఘా 

వీకా్శాళమ్ | ని వేశ్వచుల్యాంతదధః కుర్యాద్యహ్నిం గై క 

నై?! త స్మాదప్యధిక ంకించి త్పానకంజ్యల యేత్కృమాత్ | ఏ 

క్వాన్ శభిర్యామెర్మి య లేసూతకో త్తమః | స్ఫోటయే 

్వంకశీ తంచా పకక గంధకంజయేత్ | అథస్థం 

మృతసూతంచ నరక ర శ్రసుయోజయేత్. || 
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తౌ, కరునూపము కుద్ధి చేసీనరసము పటికారయు శుద్ది చేసీన గంధకము నవా 
సాగరము వీనిని సమభాగ మురాగ ఖల్వములోనుని చి నిమ్ము పడ్డ రసయుతో ] రూము 

మర్దించి గాజుకుెపి ప్పెలోనునిచి డానినోటికి బిరడ వేనీ -వీలమన్ను లేపనముచేన్ యొం 

డించి చిట్టికి కింది భాగమున దబ్బనముత్ త్రో రం[థము చేని యాచట్రిమధ్యమున గాజు 
కప్పెనునిచి కు స్పె గొంతువరకు నిసుకబోసీ యాచట్టిని పొయిమోదనుని చ లఘు 

గ్నితో పాకము జేయుటయే గాక (క్రమముగ నగ్ని ని -హెచ్చింపుచుండవలయు. ఇతే 

రంగున 12 జాములు పాకముచేనీ సొంగ కీతలయున కు ప్పెనుద్నీకొని యుక్తితో 

పగల ఫాటి డానినోటియం దంటియు౦డు గంధకమును పర్మిగహించి (కిందనుండు 

రసభన్మ్మరును దీసీనొని సర్వకార్యములయం దుపరోగిం చుకొ నవల యా, 

శ్లో! [మతాంత లే) శాకోదుంబరి కాదు్గోరసంకించిద్విమర్ద యేత్ | 

తద్ధుద్ధఘృష్టి పాం గోళ్చ మూహాయుగ్భ(పకల్పయేత్. 

వీ పాాతత్సంవు కేసూతం త్మతము[దాం[వదాపయీత్ | 

ధృ తాధాతంగోళకంపాక్ట' మృస్మూహానంఫవు కుభివక్ | 

ప చేన్సుదుపు కునై స సూతకోయాతిభ స్స తామ్ | 

తా, శుద్ధి చేసిన రసమును ఖల్వములోబోనీ (బ్రహ్మ మేడి పాలతో 'యుకింత 

మర్చెం-చి పీదపఇంగువను బ్రహ్మ మేడి పాలతోనూరి 2 మూసలుచేనీ యందొక దానిలో 

2 వ మోసననుమూనీ చాగు* వేర్చి నొాకెంత మర్ష చిన పెపాదరసమునుని చి దాని పె 

కకల తో అఘువు యుంటచేని “మాకుళ్ళలోనునిచి చీలమన్ను లేసనయు జేవీ యేకపిడ 

టుంబెడిన రసముభ స్మంబసు, 

శ్లో! అపామార్లస్యబీజానార మూషాముగ్భం(ప్రకల్పయేత్ | 

తత్సంపు కన్య సెత్పూత మర్క_చుగ్ధ ఏమి[శితమ్ | 

(చోణపుప్పిప్రనూనాని విడంగమిరి మేదకమ్ | 
గ ఇ | ఇ ష్ ఏత మార మధ శ్వేర్ణ్యం ద త్యాము[దాఎ(వదావయేత్ | 

తంకోళంము[(ద యీ-త్సమ్యు జ్బ్ఫృ న్యూ పాసంవు మేనుక్స్ః | 

ము(దాంద త్వాకోవయి త్వా తితోగజపు కవచేత్ | 
i గ త వ్ ళు "వ ఆప we క | 

సవ మేక ఫు టేనైవ జాయ తేరూత భస్మ తై 
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CN ఉ_ల్లే రేణువిత్తులనూరి ల మూసలునేసీ ఆందొకదానిలో తుమ్మిపూలు 

పాయువిడంగములు నల్ల తుమ్మ పట్ట అనువాని చూర్ణమును'వై చి శుద్ధి చనన రసమును 

జ లేడుపాలతో మరిం చి యామాన్షము పే బోనీ దాని. - తుమ్మిపూలు మొదలగు 

వాని చూర్గ్ణమునువై చి మటీయొక మూసనుమూానీ సంధులకు వీలమన్నుు లేపనముజేనీ 

మంటి మూసలోనునిచి దానిపె మటణియుక మూసనుమూనీ సంధులకు -చీలమన్ను 

లేపనము కేసి యెండించి గజపుటంబిడిన రసముభ స్మృంబగు, 

రనసిందూర ము, 

క్లో పలదయంశుద్ధరసం పలార్గంకుద్ధగంథకమ్। కన్దార్ధ ంనవసా 
రంచ జంబీశేణ విమర్ష యేత్ | కాచకుప్యాం వీ.పేచ్చైవ 
మృత్క_ర్పట్యాచస ప్తఛా | విలిష్యకాచకుప్పీంతా మాతే 
శోష యేద్దృథఢమ్ | ఛిద్రభాండేతతోకుప్పీం న్యసేత్పికతయం 
(తే! కుప్పికాకంఠమూసేనపూజయేదిష్ట చేవ తామ్! పంచఫో 
జ్యానునూర్యశ్చతత శ్చుల్యాంవినివీ, పేత్. | పచేడ్యామాప్థకం 

వైన కుప్పి కాంచతజేతుతే ! సంకోధ్యపాచయేద్యం(లేస్వాం 
గశీతంనముద్ధ చేత్ | (గాహ్యంచదరదా కారం దేవదానవదుర్ల 

భమ్ | సేవయేదోగనాశాయతతోరోగానుపానతః | వల్లం 

వా వల్లయుగ్భంవా మధునా కణయాసహో, | సేవితంశామినీ 

కామం దర్భ మే ద్రతికొతుకవ్ | వీర్యబంధకరశ్ళీఘ 3౦ యో 

పామదపినాశ నమ్ సిందూరంహరవీర్యన ౨ఛ వమిదం రూ 

తయోగ్నిమాంచ్యాపహమ్ | యజ్మాదికుయపాండుకో ఫముద 

రంగుల్బప్రమేహాపహమ్ | శూలప్లీ హావినాశనం జగరారం 

దుష్టవణాన్నాశయే దర్శాఎస్మిగవాణీ భగందర [గ్రహం 

ఛర్చి (తిదోషోపహామ్ |! 

శే 

తా, కుద్దిచేసిన రసము 2 పలయిలు శుద్ధి చేసిన గంధకము శ్రే పటము నవా 

సాగరము క్షే కర్ష ము యిటుల వీని నేకము వేని కజ్జలిగ మర్చించి: నికు పండ్ల" సముతో 

నూరి గాజుకు ప్పెలోనుని చి డానిశె 7 మూర్త చీలమళ్ను లేపనము చేని బా, గ నెండ్త 

వెండించి శ చిముగ ల ఐలు కె యంతమునంను నిచి యా గాజుకు షె కంళమువణకు 



రనగంధ కాది (ద్రవ్యగుద్ధి నిరూపణః, 1197 

)సుకబోనీ యిష్ట్రదేవతా పూజచేనీ క కుమారికల కన్నంబిడి పొయిమోద నునిచి 

నమారుకుప్పెను పరీక్నీంచు రి,జాములు పాకముచేనీ సౌంగి శీతలమున దేవడై త్యు 

ప దుర్గభంబై యింగిలీకమువ బె నెజ్టగ నుండు రససీందూర మును (గహీంపనలయు, 

కీ రససిందూరములో 1 'లేగవల్ల ముల పమాణము నాయాళోనోన్తాను పానము 
“డేని తేనె పీప్పలి ఆనువాని తోడ నేని సేవించిన సర్వరోగముల హారింప్య 
యు టయే -గాక శ్రీవ శీ ఘముగ సంతోషమును జూపీం చునట్టి వీర్యబంధన 

“రిగ ఆనుదమును హరింపం జేయునదిగనుండు, మటియు పాదరసమువలన జనిం 
న సీసిందూరము రూత్మ అగ్ని మాంద్యము యత్ము త్నయము పాండువు కోఫ ఉద 

ము గుల్మము (పమేవాము శూల ప్లికాము జ్వరము దుష్ట వ్రణము ఆర్భస్సు (గవాశ్లి 
గందరము గ్రహదోపషము వాంతి |త్రీదోషయు అనువానిని వారింపం జేయు, 

శ్లో! పలమా(త్రంరనంకుద్ధం తాపన్నాత్రంతుగంధకమ్ | విథివత్క 
జ్ఞలీంక ఫత్వా న్యగో/ధాంకురవారిణా | భావన్మాత్రితయం 

దత్యా స్రాలిమభ్యేనిధాపయేత్. | వధాయక చ్చవీయం తే? 

వాలుకాభీః[పపూర యేత్ | దద్యా _్రేదనుమందాగ్ని ంభివ 

గ్యామచతుష్టయమ్ | జా తా తెరనసిందూరం తరుణారుణ 

సన్నిభమ్ ! అనుపానవి శేపే.ణకరోతివివిధాస్తుణా౯ా 1 క్షయ 
కుష్టమరుత్సి త్త మేహఘ్నం పాండునాశనమ్ i 

తా, శుద్ధి చేసిన రసము శుద్దిచేనీన గంధకము యీతెంటిన సమముగా చేర్చికజ్ఞ 
గ మర్చించి చితియూడల కొనలరసముతో శి భౌ'ననలుజేనీపాక్రలోనుని చికచ్చ 
పయం(త్రమునందిడి దానిలో నిసుకబోని పొౌయిమోవనునిచి శ జూములు మందాగ్ని 

తో పాకముచేనీన బాలనూర్యునివంట్ కౌంతీగల రసనీంచూరము జనించు, దాని 
ననుపానవి శేషములతో చేవించిన పలువిధము_లె నగుణములు గలుగం జేయు టయే గాజు 

తషృయము కష్టువు వాతపి త్త మేవాము పాండువు వీనిని సగావారించు, 

శ్లో రసభన్గచయన్ఫూర్భా ప్యూర్ధ్వపాతంచజాయతే | 
నర్వౌషధానాంనమ్మి[శం సర్భరోగవారంపరమ్ | 
గుంజా(పమాణంసే వేత వలీపలితనాశనమ్ | 
తద్భన్మురన ఖే దై శ్చ రనకర్పూరనంజ్ఞ కః! 
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తా, మూర్చజెంది ఊర్ట్వపాతమువలన జరించు రసభస్మ మే రసకర్పూర 

మనం బడు, దీనిని సర్వాపనముల యంచుచేర్చి సేవిం చివ సర్వవోగముల హరింపం 

జేయు, మజీయు గుంజాపమొణమును సేవించిన ముడిమిని హరింసం జేయు, ఈభ స్మ 

ము రస ఖేదంబగుటచే కర్పూర మనంబడు, 

రన కర్పూర సేవనచే హారించురోగములు, 

శ్లో రసకరర్పూరమమృతం వా తాళీతివినాశనమ్ 

కుష్టా పై దశ భేదంచ మేహవింశతినాశనమ్ | 

[వణాదిదుష్టర క్వాని ఛభగందరమ వోోదరమ్ | 

[గహాణీంగుల్గమానాహ తయంహిధా)ంచనాశ యీత్ | 
శే పై దిపీన సాజీర రకృవీ త్తంచనాశయీత్ | 
అర్నాంసివిషజాలంచ మహాకర్పూర 'సేవయా | 

తా, రసకర్చూరము అమృత తుల్యం బగుటచే, అశీతివాత అ స్రాదళకుష్ట విం 

శతి మేవా దుష్ట వణాది దుష్టర_క్త భగంధర మహోదర (గసాణీ గుల్మ ఆనాహ 

"తయ హీధ్య శీ ష్మాది పీన సాజీర్ల రక్తపిత్తొర్ళ విషసమూాహముల హరింపం జేయు, 

కావున మహాక రర్బూరము"నే 'నేవింపవలయు, 

నవరత్న నాముంబులు, 

న్లో కురుఏిందమా క్రికంవ[జం వైడూర్యంశ | క్రసిలకమ్ | 

ఫుష్పరాగంమర కతం గోమేధిక [ప్రవాళకమ్ । 
నవరత్నం|క్రమా చోోధ్యం మార యేద్విని యోజుయేత్ | 

తా, కురువింనయు మొక్టికము వ(జము వై దూర్యముకు కనీలకము ఫువ్మ్శ రాగ ఏ 
మరకతము గో మేధికము _పవాళము అనునవి నవరత్న నామంబులు వానిని [క్రమముగ 

శుద్ధి భస్మము చేని శా పభములయం దుపరోాగింపందగు. 

యు | 

శ్లో! అళుద్ధరత్నంవిస్పోట "తాప భ్రమరుజాకరమ్ | 
బలపనింపీర్య నాకం త స్టాాద్ర ల ఇనిశోధయిత్ || 



రనగంధ కాది ద్రవ్యశుద్ధి నిభూపణః, 1109 

తా, అశుద్ధ మైన రత్న యులు విస్సోటకయు తాపము యు భ్ గమ పీడ జర్చల్యము 

ర్య నాశనము అనువానని గలుగం జేయు, ఆట్టణుట చే వానిని శుద్ది చేయవల యా, 

మాణిక్య శుద్ధి ॥ త 

వ్ల అశ్వమూ కాంత శేభావ్యం [(తిదినంచబలాతపే | 

తథోష్ణ వారిణామోళ్యం రత్న శుద్ధి ర్భవహ్యతి ॥ 

తౌ, ఇ₹ంఫులను గుజ్జ ప్రయ్యూత్రయులో వేసి పీ దినములు మంచియెండ యం 

ఏని-చి కావ్వనజేనీన యుష్లోదకముతో గడిగిన పద్ధియన. 

జ మాణిక్య భన్మృను 

జో తన్నాణిక్యంర విశీ శే దివన త్రయ భావితమ్ | 

శ రావే త్రినుటంపాచ్యం భన్ఫ్రీభవతితజ్థ ణాత్ | 

తౌ, శుద్ది చేసిన కెంపులను ' జిల్లేడుపాలతో 8 దినములు భావనజేనీ మూకు 
ల ోనునిచి చీలమన్ను లేపనముేసీ 'తురుపీడకల నో 8 ప్రటంబులిడిన మాణిక్యము 

న్ న్మంబస, 

మాణిక్య గులాము, 

శ్లా మాణిక్యంశిశిరంస్ని గ్ధంయధు కాంతికరంలఘు | 
దీపనంవృవ్యనూయువ్యం మనోజ జ్ఞంగహదోవనుత్ (1 

తౌ, కెంపు కీకలముగ న్నీ గ యు? మభురముగ కెంపికరముగ అఘుఫవుగ 

కూగ్ని డీ పనకాకిగ పీర్యవృద్ది కారిన ఆమయుర్య ది కౌరిగ మరో ము | గహవేషయుల 
జహోనడచునదిగ నుండ, 

మౌక్తిక నామముఖబు, 

ణో [నిఘుంకా ]ముకాఫలంమా _క్తీకంకు క్రీ జంస్యాల్తా కాళారాత 

విలాము ఒకి కాచ |! అంభ నా స్వాం శీతలంనీరజంచ నక్ష (త్రంన్యా 

ద్భిందురత్న ంచరత్ని వ్! 

wa | న. 

శః మౌణిక్యమన -- కెంపులు, 
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తా, ముకౌఫలము బా_క్టికయును శు_క్రిజము తారాకారము తౌతీలము ను క్రి 

కము ఆంభ సారము శీతీలయు నీరజము నక్షత్రము బిందురత్నము రత్నము అనునవి 
ము_త్తియముల పేళ్ళు, 

ఆ ' మా? _క్రీక శుద్ధి, 

న్లో! కుండలీఫల ఫలజ[చావై ర్భావితందివన్యత్రయమ్ | 

అథవాతిం(లిణీ డావై శ్ళుద్ధిర్భవతిమా క్రి కికమ్ ॥ 

తా, ము వ్రీయముల కెల్ల వుప్పి పండ్లర సముతో గాని చింతపండు పులుసుతో 

గాని (కుంకుడుపండ్లర సముతో గాని) భావనలు ేసీన కుద్ధియగు, 

మా క్స్క్ _భస్నము, 

తో శుద్ధ ముక్రాఫల శ్వేత బృహతీఫలజ[దమవై ౩ | 
భావితంభూపు శుసాచ్యం భన సుశుద్ధం: భవిష్యతి | 

తా, శుద్ధిచేసిన ముత్తియముల తెల్ల ములక పండ్లరసముతో భావన చేసీ మాకో 

ళ్ళలోనునిచి వీరమన్ను లిచ్చి భూ పుటంబిడిన పద్ధభ స్మంబగు, 

న్లో! ముక్తాఫలంహిమంసర్యం తీక్లుం వోప్టంగడాప హమ్ | 

దీపనంవ! స్తిళూలఫ్నం మనోజ జ్ఞ ంగ్రహాదోవనుత్ || 

తా, ము_త్రియములు శీతలముగ సర్వభంగము బోనడ చున దిగ తీస్టమగ 

వుస్తగ్రోగములం బోనడంచు నదిగా అగ్నిదీపన కెరిగ వ స్తీళూలను బోనడచునదిగ మనో 

జ్జైముగ (గవాదోషమును బోనడచునదిగ నుండు, 

అశుద్ధ వ గుణము, 

న్లో హృ త్పార్బ్వ్వపీడాశ్వయథు కుష్టుగుల్బరుజాక రమ్ 

సాందుశాసునరుత్యంచ లీ త్ ॥ 

పాండును శాపమే కయ అనువానిని గలుగంజేయు, కావృన SI 

వ(జముల నీ భన సము చేయవలయు , 



రనగంధ కాది (ద్రవ్యశుద్ధి సిరూపణః?, కేల 

వ(జభేదములు 

నో శ్వేతర_క్షంపీతకృవ్లం ద్భోజాద్యావ[జజాతీయః || 

తా, తెల్ల నివర్హముగల వ్మజము (బాహ్మణజాతియ నియు యెజ్జినివర్ల ముగల 
య: 

వజ్రము క్ష తీయజాలతీయనియు ఫీతేవర్ల మగల వజయ వైళ్యజాతియనియు కృష్ణ 
వర్ద ముగల వ జము శూ(దజాతీయని యు జెప్పంబడు, 

వ[జ గుణము. 

నో రసాయనంభ వేద్వాప శ్నుభ్రింసిర్హ సథ్రప్రదాయకమ్ | 
ష త్రి యోమృత్యుజిద్ర క్త కి వలీపలోతేరోగహో | 

(ద్రవ్య కారీభ వేది దై. ్వళ్వుః పీతం చేహస్యజాడ్యక ల్! 

కృష్ణ రర్ళాదో9రుజాంహంతి వయ _న్హృంభంకరోతిచ || 

తా, తెల్లనివర్గముచే |బాహ్మణజాతీయని పజగేడువ జము ,రసాయనమయం 
యందు సయోగిం చిన ఎన్టనీద్ధు లుగలును, ర_క్టవర్ల మాచే తతీయజాతీ యనంబడు, 

వ్నజము న్ఫుత్యువును ముదిమిని రోగములను హరింపం జేయు, పచ్చనివర్ణ ముచేవై శ్యో 

జూతీ యనంబడు, వజయ (దవ్యకారిగ నుండుటయే గాక శరీర జాడ్యమును గలుగం 

జేయు, నల్ల నివర్ణయచే కూ[దజాతీ యనబడును, వజయ రోగయలబోనడచి వయ 

_స్త సంభ నమమను గలుగం జేయు. 

వ(జజాతి నిర్ణయము. 

న్లో పుం (నీ నపుంసకంచేతి లత శేనతులక్ష యేత్ 1 

తా, వ(జముల్బయొక్క_. పురుష శ్ర్రీనపుంసక భేదముల వానిలక్నణయులనలన 

తెలియవల యు, 

వ([జలతు వా తద్దుణము, 

శో సువ ఎ తాఃఫలసంపూ ర్ల ్రేజోయుకాబ్బృనా త్ర తరాః | 

పురహాహీరకా సే చేను “కేభాబిందువివర్ణి తాః | 

శేఖావిందునమా యు-కా పడా సే సీన్ సుల? | 

(తికోణాశ్ససుదీ ర్థాశ్చ విశ్లే యా _స్తినప్రుంనకాః | 
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% పూర్యపూర్యమిమేఢేస్థాః ఫురుషారనబంధకాః ! 

శరీర కాంతిజనకాః భోగదావ[జయోవీతః | 

నపుంన కాహ్యల్పవీ ర్యాః కాము కాన్సత్వవర్షి తాః || 

తౌ, గుండముగ సంపూర్మ్యమెన పలకలుకలగిగ తేఛేవంతముగ పెద్దదిగ 

శేఖులు బిందువులు లేనిదిగనుండు వ జయు ప్రరుషజాతీయనియు శేఖ బిందువులు 

వినితోగూడి 6 కోణములుగలదై య౫ూండువ జము ద్ర్రీజా తీయనియు రీ కోణములు 

గలదై నిడుపుగ నుండువజము నపుంసక జాతీయనియు తెలియవలయు, వానిలో 

ముందు ముందుది గోర్థంబు. అందు పురుషవ[ జము రసబంధన, కౌరిగనుండు, త్రీ 

వజ్రము కశరీరకాంతీకారిగా భోగ కారిగ నుండు, న పుంగ కవ జముఅల్బ వీర్య ముగలదిగ 

కాముకులకు సత్వమును బోనడచునదిగ నుందు, 

(స్రీ త్వాది జాతి భేదమువలన వజోపయోగము, 

5 క్రొ జ్ నఖ ఎ కో! న్ర్రీతున్ర్రీణాంప్రదాతవ్యం క్రీ బే శ్రీ టతగ్లై వచ 8 
సర్వేషాంనగ్యదాయోజ్యః ప్రురుసోబలవ త్తరః 1 

తా, స్రీలకు. స్ర్రీవ జయమును నపుంసకులకు నప్రుంసకవజయును సమస్తమైన 

వారికి పురుషవజమును (బయోగిం చిన బలవ త్రేరంబుగ నుండు, 

వ (జ న్ ద్ధి 

శ్లో గృహ, శ్వాహ్నీ కుభేవ డ్రం వ్యాను )కం'చేవినిఖీ టేల్ 

మహీపీవిష్థయాలిప్పా( కరీపొగ్నావిపాచ యేత్ | 

నిశా మాంతుచ చతుర్యామం | నిశాం తేచా క్యమూ(త్రెశై_ః | 

సేవయేత్పాచయీ దేవం న_ప్షరా త్రేణశుధ్యతి || 

తౌ, వజముల శుభకర మైనదినము (గ్రహించి శేలములక వేరులోనునిచి 

యెనుపపీడలోపొదిగి |పాతణమెరుపువుయుక అనువానితో* రాత్రికాలంబున శ జాము 

రపుటంబిడి (పాతఃకాలమున గుజ్బపుయా(త్రములోవేసీ వానిందీనీకొని మునుపటి 

"లె నే చేలములక చేరులోనుని చి శీ జూములు రాత్రియందు ప్రటంబిడి వానిందీనీ 

గుజ్జిపుయూ[తములో చేయవలయు, ఇటుల 7 దినములుజేనీన వజములుకుద్ధియ గు 

/ _ 

“a సన్వేషుషురుషూ శృంస్టైవధ కార నజంభ కః { యామి న్యం లే, 



రనగంధ కాది (ద్రవ్యశుద్ధి నిహమాపణః, 1208 

న్లో కుళుత్ణకో[ దవ క్యా ర్షోలాయం| కేవిపాచయేళ్ | 

వ్యాఘీ9కందగతంవ(జం నప్తాహ్వాదిమలంభ చేత్ | 

తౌ వ(జముల “శీలములక వేరలోనునిచి ఉలవలు ఆళ్ళు ఆనువానిక పూయ 

ములతో డోలాయంత్రమన 7 దినములువండిన వ(జములు శుద్ధి యగు, 

న్లో! మేఘనాదశమి శ్యామా శృంగీమదనకో (ద్రవమ్ | 

కుళుళ్ల వేతసంచాఖు కర్షీవై సించువారకమ్ ! 

ఏ తేషూాంచజలక్యామై ర్వ(జ్రంజబీగంమధ్యగమ్ | 

డోలాయం తే) త్వ రాంపాచ్య మేవంవ(జ్రంవిశుద్ధ్యతి | 

శా, వృజయుల నిమ్మపండులోనునిచి చిజే జమ్మి తేనడ కర్కాటకళ్ళం 
(మంగ అళ్ళు ఉలవలు |పబ్బలి యెలుక చెవియాకు (అవిసె) వావిలి (ఈశ్వరి వేరు) 

ఆనువానికషాయములతో డోలాయంతేమున త దినములువండిన వ జయులుకుద్ధి మగ; 

శ్లో! (త్రివర్గనవాగవల్య స్తు కార్పాసారూఢమూలికాః | 
విప్టా( తన్మృథ్యగం వజ కృ తార్రమూహాం నిరోధ యీత్ || 

పచే ద్దజపుకేతచ్చ (మ్రియ కే న_ప్పథావుమైః | 

తా, మూ జేండ్ల తమల పాఠకులు (సత్తి త్తి వేళ్ళు ఏీనినినూరి ముద్ద జేనీ దానిలో శుద్ధి 

చేసివ వ్యజయులనునిచి “యాయుస్తను జ అంధమాషలో బెట్టి 7 గజపుటంబులీడీజు అ 
ములు భస్మంబగు, 

శ్లో! వ(జం మత్కు_ణర శ్తేన స్తథా పరిభావిశమ్ | 

వేష్టయే దృదరీపకై ) రుథాం్త గజవుకేపచేత్ | 

ఫున శేష్యం ఫునస్తాప్యం న_్తథా (మయ లేచ తత్ 1 

ఈ అంధమూసాతు రృవ్యా నో స్థశాశౌరసన్ని ఖా, 

నైవ ఇదాన్వితా మే గంఖీరా సారణోచితా, 
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తొ, వ(జములు .నల్లి నెత్తురుతో 7 మార్లు ఛభావనజేసీ శేగాకులలోపొదిగి మెన 
-వీలమన్ను లేపనము జేసీ మాసలోనునిచి వానిమె వీలమన్నుబూని 7 గజపుటంబులిడిన 
వజములు భస్మం బగు, 

నో శుద్ధవ[ జంనజవల్లీ రసేనపరి ఫావితమ్ | 
వ(మూషాంత శేషీప్వా భమ్మీభవతితత్ష్మ ణాత్ ॥ 

తౌ, కుది చేసీన వ జముల నల్లేరురసములో 1 దినము నాన బెట్టి వ(జమయాపషలో 

నునిచి చీలమన్ను లేఫనము చేని యేరుపిడ కలనో నజపుటంటిడిన వ(జ్రములు భస్మం బగు, 

వ(జ భస్మ గుం౭ము, 

A వ(,జమాయుర్చలంరూపం చేహ సౌఖ్యంకరోతిచ 

సేవితెంవాంతిరోగాంక్చ మృతవ (జంననంశేయః | 

తా, వ(జభ్స్మృము ఆయువు బలము రూపము కీర సౌఖ్యము వీ క్నిని గలుగం 

జేయుటయేగాక డాని సేవనవలన 'సర్వరోగముల నిస్పంళయముగ హరింపం జేయు, 

వె డ్రాంతోక్చ త్తి, 
న్లో! (సిద్ధవిద్యాభూః) చేవ్యాహశే మసోదై తక్యే నుహిషాసురసం 

జే | అన్యర కంతుపతితం య్శత్రయ (త్రస్థితంభువి త్ర 

తత్రతువె (డాంతంవ(జాకారంమహారస। | వింధ్యస్యదకీ ణా 

వానే త్తనేవా'స్పిపర్వతః | నికృంతయతిలోహాని తేన వై కాం 
త్య | 

తా, మహీపాసురుడను నామముగల మహాజై త్యుని దేవి సంవారించునపుడు . 

వాని ర క్షముపడిన స్ధల మఘ నందంతట వ(జూకౌరగమెన వె కౌాంతము జనించె, ఆవై 

కాౌంఠపక్యతములు వింధ్యపర్వత మునకు దక్నీణ భాగమునంను వుత్తర భాగమునందు 

షైయవి, ఇది లోవాముల భేదించునట్టి శ క్రిగలవియగుటం జేసీ El కాంతమనం బడు, 

నె వై (కాంత లతు.ణము, 

న్లో! అష్టకంచాష్టఫలక ప్టట్కో అము కృుతోగురుః | 
' శుద్ధమి[శ్రితవర్ష శ్చ యుకో-వై వై డాంతడళ్యశే తె ॥ 
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తా, 8 భేదములు 8 పలకలు 6 కోణములు అమృత గుణము శుద్ధవర్ణము బరువు 

మొ శ్రితేవర్ల్ణముగలడి చై(కౌంత మనం బడు, 

శ్లో! శ్వేతోర_కృశ్చవీతశ్చ నీలఃపారావత ప్రభః | 
జ్యామలఃకృష్ణవ కశ్చ కర్పూర శ్చాష్ట్రమోమత।; || 

శా, వై కాంతము శకేలుపు యెగుపు పనపు నీలము పావురపిట్ట వర్ణము 

శ్యామల వర్ల ము కృన్ణవర్ణ ము కర్ఫూరవర్లము అనువర్ణ భేదముల చే 8 విధంబులు, 

"నె (కాంత కుది , ద ధి 

న్లో! (ర్రికారై :పంచలవరై రపామ్నూకాన్లుక[డ్రవై ః | 
మతే ఏకె లేఘృ లే తై వే పేర ండేకాంజికాన్సి తే | 

సపాహండోలికాయం( తే వ్యాఘీ) కందగతంపచేత్ 
సర్వవర్ష్మ ంతువై (కాంతం శుద్ధి మాయాతినిశ్చయమ్, | 

తా, |తీకారయులు పంచలవణములు వససప్తవిధమూ[తములు ఆమపం చకము 

మత్స్య్థలైలము నెయ్యినూ నె ఆముదము కలి వీనినీ డోలాయంత్రమ న చేర్చి శీలములక 

వేరుతొలచి అందువె క్యాంతమయుల నుని చివండి న” సర్వవర్ష ములుగల వై (కొంతములు 

కుద్ధియస, 
నై (కాంతళుద్ధి తద్భసృవిధి, 

శో చై(కాంతంవ జవ చ్చోధ్యం నీలు శ్వేతంచలోహితమ్ | 

పహాయమూ,ోకేణతత్సిం చే త్స ష్టంత ప్తంత్రిన ప్తధా | 
తతశ్చో త్తరవారుణ్యాః పంవాం గేగోళ కేక్షీ చేత్ | 

రుధ్యామూపోం ఫ్ర కేపా చ్య ముద్ధ ృత్యేగోళ శేవునః | 

ఖీ పా (రుభ్యానుశేవేవం స_్తధాభన్మ తాం వ్రజేత్ ॥ 

తౌ, నల్లగగాని తెల్లగ గాని యొజ్జన గాని యుండు వే కొంతమలవ జమ 

వలె నే కుద్గిజేయవలయం. మలీయు వై కాంతము నెజ్తగ 21 మార్జుకౌచి గు 
మూ[తములో 21 మార్లు వేని చల్లార్చిన శుద్ధి యగు, వ్నప దుష్రావుసమాలమును మ్ 
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నూరి దానిలో శుద్ధి చేనీన వె కాొంతములనునిచి యాముద్దను మూషలోనుని చి దానిది 

మతీయొక మాసనుమూనీ -దీలమన్ను లేపనముచేశ్ గజపుటంబిడి సాంగశీతలమున 

దీనీ మరలవై కౌంతముల .షెపకారమే దుష్టుపుముద్దలోనుని చి యాముద్దను మాస 
లో బెట్టి దాని.పెమబటీయొక మూసను మూనీ -వీలమన్ను లేపనముచేనీ  గజపుటంబు 

లిడిన వై కౌంతేయ భన స్మృంబగు- 

నె వై (శాంత భన్మృము, 

1 (సిద్ధ విద్యాభూ: ] "వ వై డ్రాంతేన జన చ్చోధ్యం ధ్యాతంసి క్ర కంచ 

ల మ వ(జ్రస్థా నేని యోజయేత్ | 

తా, వై. కౌంతమును వజమువ తనే కొలిమినయూది గ ఆ ఫుమూ[తములో 

నద్గుటచే కుది చేసిన వ(జమువ లె నే భస్మయు చేసీ న(జస్తానమున నుపయోగింపందగు, 
ద థి. థి 

నై కాంత (దుతి, 

న్లో॥ శేతకీన్యరనంగా) క్యూం సై ంధవంన్వర్ష పుష్పికా | 

ఇం[దగోపకనంయు కం న్వర భాం డేవినిఖీ పేక్ | 

సపాహం స్వేద ౭మే_త్డ తి సేల్ వై (శాంతం[ద్రవ తాం(వ్రజేత్ | 

తౌ, మొగలిచన్ను లరసము సెంధవలవణము రేల పువ్వు శ యిం(ద్రనోప 

ఫురుగులు ఏని ఫోడ వే కాంతమునుజేర్చి బం గారుసాతలో నునిచి 7 దినములు పాక 

ముచేనీన వె కౌ)ంతము జనించు, 

వై (శాంత సత్యము, 

న్లో! వై (కాంతంవ[(జకందంచ స్నుహ్యాశ్చపయసాసహా | 

మహివీ.నవపీ లేన నమో్యదంమర్ష యెడ్డి నమ్ | 

పూర్యనద్ధ మనాత్సర్య మిం (దగోవనిభంభ వేత్ ॥ 

తా, శుద్ధిచేసిన వైకౌంతము 1 భాగము. బొతిత జెముడుగడ్డ చూర్ణము 
1 భాగము యిటుల వీని వేకముజేసీ బొంత చెముడుపాలతో 1 దినము బ(ెవన్నతో 
1 దినము అేనిలో ] దినము మర్చించి బిళ్ళ జేనీ కోస్టయం తమునందునిచి ఊదినయిం 

(ద్రగోప ఫురుగులచాయవ లె సత్భముదిగును. (లేక వై కొంతమును 2 భాగములు 

ఈ ఇంద్రగోప పురుగులు --అన గా ఆరుద్రపురుగులు, 
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ఆభక[చావకము 1 భాగము యిటుల వీని నేకము జేసీ మర్దించి బిళ్ళ జేనీ కోష్ట్రయం 

(త్రమునం .దునిచి యూదిన సత్త్వ్యముదిగును,) 

"నె (కాంత గుణము, 
రం 

శ్లో! ఆయుఃపప్రదంచ రనబంథకరంచవృమవ్యుర వహ్ని (ప్రదంనిఖల 
రోగమదాపహోరి |! _ దోవుత్రయాపనయనం విపదోపసారి 

వై (శ్రాంతకంఖలువవుర్చలలోహ కారీ .॥ 

తౌ, వై కాంతము ఆయుర్వ ఎ్రద్ధిని రసబంభనమును వీర్యవృద్ధిని ఆన్ని దీప 

మును గలుగం వేని సర్వరోగ (త్రిదోష. విషదోషముల వారింపంజేయునదిగ కరీరబ 

' కారిగ లోవావేధనకారిగ నుండు, 

-వె దూర్య నామములు, 
ర 

శ్గో వై_శూర్యం శ్రేత్రుక కంచ వై_తవం వాలవాయజమ్ |! 

(ప్రావృష్యం భ([దలోహంచ భద్రశ బ్రాం కురస్తథా |! 

తా, వై డదూర్యయ కేతురస_క్షయు కెతవము వాలహాయజము (పావృష్యము. 

భఛదలోవాను భడళశచ్రాంకరము యివి వై డూర్య నామములు, 

వైచూర్య శుద్ధి. 

శో టైచూర్యం వాజిమూ లే9ణ కూత ౦డ న్వర సేన చ | 

భావితం డ్విదినం చాథ శుద్ధి ర్భనకి నిశ్నృయమ్ ॥ 

తా. వైడూర్యము గుజ్జ ప్రమ్మాతములో 1 దినము గుక్ముడుపండురసములో 

1 దినము నాన బెట్టిన శుద్ధి యగు, 

వై డూర్య భన్గుము, 

కో! తడై రదూర్యం శిలాభేది రచేన వరిఫావితమ్ | 

విశ్వకర్శశ్రుశే దగా తీవాగ్నా వ[జ్రమాహయా | 
తతో గజపుకేపాచ్యం భన్నీ భవతినిశ్చయమ్ | 
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తా, శుద్ధిచేసిన వైడూర్యములను 4 వీండికొండ వేళ్ళరసముతో భావనజేనీ 
కొలిమినియూది వజమూాషలోనునిచి దానిపై మజియొకమాస మూసీ -చీలమన్ను 

లేపనముజేసి గజపుటం విడిన వై డూర్యము భస్మం బగు, 

నై డూర్య భన గుణము, 

శ్లో టైదూర్యం వ(జతుల్యంతు నర్వరోగా న్వ ్రపోహతి | 

తౌ, వె డూర్యుము వ జతు ల్యముగ సర్యరిేగముల వారి ంపం జేయునదిగనుండుః 

నీలశు ద్ధి. 

వ్లో॥ ఖరమూ[(తాంతరో టపా ప్లం తీ వాతే థీ చేత్ 

భావితం దినమేకంచ నీలం శుద్ధం ఛవిస్యతి | 

తా, నీలముల 'గాడిచెమూతములో వై చి 1 దినముతీష్ణమైనయెండను భావన 

చేసిన శుద్ధియగు, 

శ్లో తన్నీ లం లశ్నీతం జీవా ద్ర వేభావ్య- తియామకమ్ | 

విశ్వకర్శవు శే దగ్ధ్వా భ స్త్రీ భవతి తళ్ణే కాత ॥ 

తా, కుద్ధి జేసిన నీలములను ఆతీప సావరనము 8 రూములు. నాన బెట్టి 

వ(ణమాషలో బోని కొలిమిని యునిచి యూదిన తకణమున నీలములు భస్మంబగు, 

సీల గుణము, 

న్లో! నీలం శీతం గురు స్నిద్ధం మధురం పి త్తనాశనమ్ | 

తా, నీలము కీతలముగ జడముగ స్నిగ్ధముగ మధురముగ పిత్త నాళనకిరిగ 

నుండు, | 

పుష్యరాగ శుద్ధి 

శో పుష్యరాగం భాగమూ తై 9 రా వ్యంకుద్దం భవిష్యతి 

తత్పుష్యరాగం పాషాణ ఖేది చాచే భోవితమ్ | 

| విశ(కర్భపుశే దగా భనీ భ భవతి తత్ధ ణాత్ 

ఈ ఇదే పిండిబండయనియు జెప్పంబడు, 
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తా, ఫుష్పరాగముల మేకపంచితములో 1 రూము నాన బెట్టిన కుద్దియగం 

కుద్ధి చేయబడిన పుష్ప రాగముల కొమ్మన బిండియాకురనమువో భావనజేసీ మూక 

ళ్ళలోేనునిచి లమన్ను లిచ్చి కొలిమిన యూదిన తతుణమున భస్మంబగు, 

ఫువ్చ రాగ గురు. 

స్ పుష్ప రాగం ఫుష్టైకరం చేస్తు గురుకీతలమ్ ॥ 

తా పుష్ట రౌగము పుష్టి కా గ నేష్మ కారిన జడముగ శీతల కొరగనుం డును 

మరకత నామములు. 

1 [నినుంచా] న్రుతోజాత్యా మరక తో కాహితే మోను 

ర_క్షకము | హారినృణిశ్చ సౌవర్షం బుధర త్నాం శుకథ్యజమ్ | 
గర ళౌయు ర్యాయునశం గురుదం. “ర ద్రసమ్మతేమ్ | 

తా, మరకతము కౌహీకోయయు ఆనుర క్షక్యు వారిన్మణి సౌవర్ణయమ బుథ 

రత్నము అంసకధ(జమ గరళాయువు వాయువశము గురుడు రద్రసమ్మతము ఆను 

నవి మరకత నామంబులు, 

మరకత శుది, 
థి 

నా తపా ( ఏదారికందాంతః ప్రే కాక్కు_టనంజ్ఞకే | 

సాచితం బాథతంసీ'త్యా భే నురకతంశుచిః | 

ఇ, పచ్చల తొలిచిన చేల గమ్ముడు గడ్డ లోనునిచి దానిన -వీలమన్ను జేనీ 
కుక్కుట పుటంబిడి సాంగకీతలమున దీసీన కుద్ధియగు, 

మరకత భన్మృము, 
శ్ల్! తతో మరకతంతుచా రసేన పరికల్పయేత్ 

పాపాణ భేది(దావేణ మర్షితంచ శరావశే | 
క ం దీ కా స్రృటమేకం తత ఃపాచ్యం భగ గ వతిశద్ధు)వమ్ | 

తా, కుద్ధి చేసిన ప పచ్చల వాకుడురసయులో భవనజేనీ కొండపిండి" 
ముతో మర్తించి పిళ్ళజేసి యెండించి మూాకుళ్ళలోేనునిచి -చీలమన్నుబూని 
టంబిడిన భష్మంబన. 
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మరకత గుణము, 

న్లో హరితం విశదంకాంతం లఘు(గాహీ (త్రిదోపజిత్ 

తా, పచ్చలు పరికుద్ధముగ మనోహరముగ లఘువుగ మల బద్ధ కారి (తీదోవ 

ముల బోనడచునదిగ నుండు, 

గోమేధిక శుద్ధి 

న్లో॥ తతోనోమేధికంవాజి మూలే భావ్యందిన్నత్రయమ్ 

తతోవిదారిన్వర సే భాన్యంశుద్ధి ర్భవివ్యతి. 

తౌ, గోమేధికమును గుజ్జ పుయా తములో తీ దినములు నాన బెట్టి వీదప నేల 

గుముడుగడ రసములో నాన బెటిశ కుదియగు, 
శీ ఈత లు థి 

గోమేధిక భన్మము, 

న్లో! శుద్ధ గో మేధికంకృష్ల దుత్తూర (ద్రావభావితమ్ । 

విశ్వకర్శ ఫు శుదద్ధ్వా (త్రివారంభ న్మృచానవ్ను యాత్ 

తా, శుద్ధి చేసీన గో మేధికముల నల్ల యు మ్మెత్తాకు రసములో తి మార్లు ఈ భా 

నన బేనీ కొలిమితోనునిచి యూదిన భ స్మృంబగు, 

గోమేధిక భన్హుగుణము, 

శో గోమేధికంకఫహర ౨ దీపనంబలవర్ల నమ్ || 

తా. గోమేధికము కఫమును పారింపం జేయుటయేగాక అగ్ని దీపనయునుబల 

మును గలుగం జేయు, 

(ప్రవాళ నామములు, 

శ్లో! (దిఘంచా (ప్రవాళోంగారకమణి ర్విచుమోబోధిపల్ల వః ! 

తా, (పవాళము ఆంగాకకమణి వి(గుమశు బోధి సల్ల వము అనునవి (వవాళ 

వామంబులు, 

అ భావనయన . నాన బెట్టుట, 
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(పవాళ శుద్ధి, 

శ్లో! జంబీరనీరాంత శేణ భావితంయామమా[తేకమ్ | 
ఉష్టోద కేవాళయి త్యా భుద్ధంభవతి విదువుమ్ |! 

తౌ, పగడముల నిమ్మపండ్లరసములో 1 రూము నాన బెట్టి యుస్లోదక 

సుతో గడిగిన కుద్ధియగు, 

1పవాళ భ నము. 

శ్లో తద్వి[ద్రుమం రవితీ నై ర్భావితం దివన్మ్యత్రయమ్ | 
ఏవం గజపుకేపాచ్యం భీ భవతి తక్ట గాల్ ॥ 

తా, శుదిచేసీన పగడముల జిలేడుపాలలో శీ దినములు నాన బెట్టి మూక 

'ృలోబోనీ చీలమన్ను లిచ్చి గజప్రుటంబిడిన తక్షుణమయున భస్థంబగు, 

(ప్రవాళ గుణము, 

శ (పవాళం ర ర్త్పీ త్రఘ్నం. ర కాతీసారనాశనమ్ | 

(పదరం ర క్షకూలన్నుం (గాహీపై త్ల త వినాశనమ్ | 

తా, పగడము రక్షపిత్త రకాతీసార (పదర రక్తళూల పెత్యరోగముల 

కారింపంజేయుటమే గాక మల బన్ధ కెరిగ నుండు, (పగడభ స్మములో మామిడి చెక్కు 

సము శీ నూనె బొట్లు గలిపి సేవించిన ర కృకునుమములను; ఆరె చెక్కు రసముపంచ 

చింత చిగురు 7 మీరియముల వార జీలకజ్లగ లిపీ సేవించిన కఘుసుమములును 3 

సేవించిన తెల్ల చీరె మూార్లముగ లిపి సేవించిన తెల్ల చీరలను 3 ఆరెచెక్క_ర సముగలిపి 

ఎను హరించు. పథ్యముచప్పిడి. =) 

రోగాసు [కమణిక, 

న్లో॥ ఆమవోవ, జ్య రేచాతి సా చేచ (గహణీకృ శే | (క్రిమిదోచే. 

ర శ్రపిర్తే సృగ్ధనే కామిలావాలీ | పాండురోోో యయేగుల్నే 

జథరా ర్పాంసివి (దథిః ! మూ(త్రకృచ్చాాళ్శరీ మే శ పొ వృద్ద 

మఫ్యుపదంశశే | శ్వానకాసేచ హిక్కాయాం ఛక్షొ తృష్టా 

పహృదామయే | శూతోడానర్ర అనాషే+* మారునచే వా 
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శోణతమ్ | కుమే వినర్పికో ఫేచ శృీపదేచ మదాత్యయే | 

' తున్యష్థీలక సోమేచ కర్ల నాసా గళస్సు కే | ముఖరోగో శిరో 
రోగా నయనామయశే(వచణోే | (వ్రణేచ వివిధేవైవ భగందర 
గచేతథా | (గంథ్యర్బద గచేము [జే స్పోటశే గువ్యూశేగచే | 
వంధ్యా ౫ో సే, గరు దోచే గర్భిణీ నకలామయీ- | ఆమోదచే 

ప్రీ హరో సైల్యరోగేచ మర్కటే | విషూచ్యాం వహ్ని 

మాంషజ్యేచా జీశ్లే వైకాయదోపజే! జ్యరాశ్స నృగ 
దోషపాశ్చ సన్ని పా తా స్త్ర యోూదశ | సూతికాబాలరోగాళ౯ 

మున్భా డాపన్నృ తావపి |! మదమూర్భా (గహగ చే సన్నా్వ్వా . 

నక గచేపిచ | ఇందలు స్తే వలీతోణే భాయారోచే ఫిరంగిక్, 

న్వరభంగామయీ లూలే చాన్లుపిత్త గదేపిచ | తథావరణ 
నై త్తేచ విశ్వే భుజగదంశ నే | 'మూషకాది విషా(దోగే 

కృతిమా కృతిమేవిసే. ! చికిత్సాశ్చాపిపథ్యాని బీజపాషోాళా 

సీతుకే | పరిపాక స్పర్వవోగే పథ్యాపథ్యం చికిత్సితమ్ | 

రనలోవా విధిర్య్యత రోగవక్లో యభా(క్రమమ్ 1 అసాధ్య 
సాధ్యరోగాశ్చ పోక్తాన్నత్యంనసంకయః 1 |శ్రీనీలకంఠవం 
శాబ్టి చం(దమాబసవాహషయః 1 అవోచంవృషరాజీయ 

మహాంనై._ ద్యశిఖామణో ః | వంచవింశత్ప్రక ర తై ర్యు _కృంవిదర్ష 

నృనోహారమ్ | కలొహితకరంన్యాణాం సర్వరోగనివార కమ్! 

/ శా, ఆమావిసారము జ్వరాతిసారము ఆఅలిసారము (గవాణి కార్భ్యగోగమయు ' 

కృమిరోగయు ర క్షపిత్సమ ఆస్ఫగ్గరము కౌమిల హలీమకము పాండువు తుయమ్ము 

గుల్మము జఠరరోగము అర్శస్సు విద్రధి మూత్ర 'ృచ్చ్ర)ము ఆళ్ళరి (పమేవాము దృద్ధి 

రోగము వుపదంళము శ్వాసము కౌసము మొదలగు శ్లేప్మగోగములు యెక్కి ళ్ళు ఛర్చి 

తృప వ్ఫా(దోగ ము శూల వుదావర్తము ఆనాజాము వాతరోగము రక్త వాతేముళుష్షు 

వు విసర్పి శోఫ కృీరదము మదాత్యంయము తుని (పతీతుని అప్టీలా ప్రత్యష్టీలా సోమ 

రోగము కర్టరోగము నాసారోగము గండమాల (గళరోగము) ముఖరోగము శిరో 

రోగము నే(త్రరోగము మండి డొక్కామండి నదనదార్గంధ్యము దంతగోగము చను 

మాడలు జంతుకవణకు మురికిసౌ న్నారినూతిపుండు కరపాదరోగయ అస్థీ స్రావము 
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మొదలగు నాన్నావణములు భగంధరము [గంథీ అర్చుదము క్షదరోగము కాలస్ఫోట 

విషస్పోటకములు అస్యస్ఫోటకము గుహ్యరోగము వంధ్యాదోషము గర్భదోషము 
గర్భిణీరోగములు ఆమరోగము వుదరము ప్రహము (జలకూర్మము స్టాల్యరోగము 

మర్క_టీరోగములు విషూచి అగ్నిమాంద్యము జీర్ణము కాయదోషము జ్వరములు 

స_ప్పవిధదోషములు అష్టధాతునిదానము మూత్రపరీక్ష. (త్రయోదశసన్నులు (ప్రసూతి 

రోగము బాలరోగము వున్మాదము అపస్మారము మదము మూర్చ (గహదోషము 
సన్న్యాసకము యిం(ద్రలు ప్పము వలీరోగము ఛాయారోగము ఫిరంగిరోగము సర్వ 

భంగము లూత వణము ఆన్లుపి త్తము ఆవరణపి త్రము సర్బవిషములు యెలుకవిషము 

స్తావరజంగమవిషములు 'ఆజద్దపారద పాషాణదోషములు రసలో హాశుద్ధా్యదులు 

నవలో హభస్మ తద్దుణంబులు సర్వరోగపరిపొకంబులు రోగసాధ్యాసాధ్యంబులు 

చికిత్సానుపాన సధ్యాపధ్యంబులు మొదలగువాని నన్నిటిని గలిగియుండునటుల 

నీలకంఠవంశ క్షీరసముద్రమునకు చం(దుడనై వై ద్యశిభామణియను బిరుదుచే వాసి 
కెక్కిన బసవరాజను నేను కలియుగమున నరులకు జనించు సర్వరోగ నివా ణ్శాంభై 

25 (పకరణంబులుగల వృషరాజీయమను నీగంథమును సత్యముగ నిస్పంశయముగ 

పంగితమనొ హాోదకరముగ రిచియించినాడను. 
(ag) 

ఇతి @) నీలకంఠ చనణారవింద తిర్భపసాద పారావారదోగవిహోర పాలీఐణనిడి 

మామిడి భగిసత్పం[పదాయ కారాధ్య రామదేశిక శిష్యా తమ నమశ్శివాయ 

సత్పు.త పవిత్ర కవితాచాతురీధురీణ వె ద్యజన శిరోభూషణకంఠ 

కొటూరు బసవరాజ నామదేయ (పణీత శ్రీ) బసవరాజీయీ ఆంధ 
ల ణి 

జాతం గ గతి న్ న (క జనో తాత్పర్యసహితే రసగంధకొౌది (ద్రవ్యశుద్ధి ద్వాదశ లొ హ 

శుద్ధి తదృస్మసిందూర (_దుత్నికమ తత్సేవనానుపాన 

మృతళలోహో మృరికరణ హౌమాది పరీక్ష క్రమా 

(భకశుద్ధి తదృస్మ నిశ్చుం( దికా మృరీకరణ 
ళ్ అలో జమ్ న 

నవరత్నశుద్ది తదృస్మకము త చ్చెవన 

గుణాదియు క పంచవింశ 

(ప కరణ మ్. 

TT 

బనవరాజీయనామక చె వ్య శా న్ర్రం సంపూర్లమ్, 


